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S T A N O V Y 

Občianskeho združenia  

Auxiliary Police Slovakia 

 

Článok I. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Názov a sídlo občianskeho združenia 
 

1.1. Názov občianskeho združenia : Auxiliary Police Slovakia  

1.2 Sídlo združenia:  040 15 Košice Šaca, Mládežnícka 8. 

1.3.  Popis znaku združenia  
 

1.3.1. Vyobrazenie znaku 

 

 

 

 

 

1.3.2. Popis znaku 

Štít s lemovaním zlatej farby, je vyplnený tmavomodrým poľom. V hornej časti poľa 

sa nachádza nápis bielej farby AUXILIARY POLICE. V strede štítu sa nachádza 

vyobrazenie zemegule svetlomodrej farby s poludníkmi a rovnobežkami čiernej farby. Okolo 

zemegule sú lúčovito nepravidelne zlatej farby znázornené hroty mečov. Cez stred zemegule 

je plošné znázornenie Slovenskej republiky s farebne vyhotoveným povrchom trikolóry vo 

farbe zhora biela, modrá, červená v rovnobežných radoch. V dolnej časti štítu sa nachádza 

nápis SLOVAKIA bielej farby. 

2. Zásady a ciele združenia 
 

2.1 Zásady združenia 

 

a) Auxiliary Police Slovakia, skratka APS, (ďalej len „združenie“), je právnickou osobou 

s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti 

v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. 
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b) Združenie je   dobrovoľným združením občanov Slovenskej republiky, ktorí spĺňajú 

podmienky členstva určené jeho stanovami, so samostatným vedením a v súlade so 

zákonom o občianskych združeniach. 

c) Združenie  je organizáciou, nezávislou od politických strán, nevyvíja priamu politickú 

činnosť, neposkytuje podporu politickým stranám a neprijíma ani takúto podporu od 

politických strán. Nenominuje vlastných kandidátov do parlamentných alebo 

komunálnych volieb, ani nepodporí kandidatúru iných nominantov. 

d)  Poslaním združenia je pomoc štátnym orgánom, samosprávnym orgánom, 

bezpečnostným zložkám, zložkám záchranného systému a iným organizáciám, inštitúciám 

a združeniam  (ďalej len „orgánom zabezpečujúcich verejný poriadok“) pri ochrane 

verejného poriadku a pri krízových situáciách. 

e) Združenie zastupuje a chráni záujmy jeho členov. 

 

2.2 Ciele združenia 

 

a) Pomoc pri ochrane verejného poriadku a životného prostredia. 

b) Spolupráca s orgánmi zabezpečujúcich verejný poriadok. 

c) Zvyšovanie tolerancie a porozumenia v spoločnosti, znižovanie sociálneho napätia, 

riešenie problémových otázok menšinových národov a   národností. 

d) Výchova smerujúca k získavaniu,  zvyšovaniu a k obnove  právneho povedomia občanov 

Slovenskej republiky. 

 

2.3 Činnosť združenia pri napĺňaní cieľov 

 

2.3.1. Výkon služby 

 

a) Výkon služby občianskych hliadok v súlade so schváleným štatútom. 

b) Kooperácia a koordinácia postupov vo výkone služby občianskych hliadok  v súlade so 

spoločenskými potrebami a potrebami orgánov zabezpečujúcich verejný poriadok. 

c) Podpora a organizácia výmenných pobytov a stretnutí členov združenia s občianskymi 

hliadkami v rámci Slovenskej republiky a v zahraničí. 

 

2.3.2.     Spoločenská oblasť 

 

a) Poradenská a praktická pomoc občanom, ktorí sa stali obeťou protiprávneho konania. 

b) Preventívne opatrenia smerujúce ku znižovaniu napätia v národnostne zmiešaných 

územiach. 

c) Organizácia konferencií, seminárov, sympózií,  kongresov a iných spoločenských 

podujatí. 

d) Usporiadanie výstav, ukážok a praktických cvičení. 

e) Organizácia a podpora aktivít, zameraných na zvyšovanie právneho povedomia formou 

súťaží, hier, kvízov a náučných činností.  

 

2.3.3.     Výchova a vzdelávanie    

 

a) Lektorská činnosť na školách, vo vzdelávacích zariadeniach alebo vlastných zariadeniach. 

b) Prednášateľská činnosť na preventívnych, výchovných, vzdelávacích, kultúrnych, 

charitatívnych a spoločenských podujatiach. 
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c) Vydavateľská činnosť za účelom plnenia cieľov združenia, jeho propagácie, na 

vyhodnocovanie jeho činnosti a podpora vydavateľskej činnosti  iných autorov v súlade 

s potrebami združenia. 

 

 

Článok II. 

ORGANIZAČNÉ PRAVIDLÁ ZDRUŽENIA 

 

3.     Snem delegátov  
 

3.1.  Snem delegátov (ďalej len „snem“)  je najvyšším orgánom združenia. Jeho 

výlučnou kompetenciou je voľba prezídia združenia. 

3.2.  Snem sa zvoláva raz za päť rokov alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina 

členov snemu. Prvá voľba členov prezídia sa uskutoční na ustanovujúcom 

zasadnutí snemu, pozostávajúceho z členov organizačného výboru. 

3.3.   Snem tvoria všetci členovia prezídia a vedúci územných úradovní. 

3.4.   Spôsob zvolania snemu, jeho rokovací a volebný poriadok vypracuje a schváli 

prezídium do troch mesiacov od registrácie združenia.   

4.     Prezídium 
 

4.1 Najvyšším riadiacim orgánom združenia je prezídium, volené na obdobie   piatich   

rokov. Prezídium predstavuje súbor piatich členov združenia, ktorí si spomedzi 

seba tajnou voľbou volia a odvolávajú prezidenta.  

4.2.  Prezídium je oprávnené: 

a)    rozhodovať vo všetkých otázkach, týkajúcich sa združenia, 

b)  rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo    

dobrovoľným rozpustením, 

c) schvaľuje stanovy, rokovacie poriadky, volebné poriadky, štatút občianskych hliadok   

a ich zmeny a doplnky, 

d) volí a odvoláva revízora, menuje vedúceho územnej úradovne, prípadne ďalších členov 

orgánov združenia, 

e) schvaľuje hospodárenie, plán činnosti a rozvoja na ďalšie obdobie, návrh rozpočtu na   

ďalší rok a  prerokúva správy o činnosti, 

f)    prijímať, vylúčiť, znovuprijímať  členov združenia, udeľovať čestné členstvo, 

g)    v odôvodnených prípadoch prizývať na svoje rokovanie iných členov združenia. 
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4.3.  Prezídium je povinné: 
 

a)    vykonávať svoj mandát v súlade s poslaním a cieľmi činnosti združenia, 

b)    prerokovať návrhy predložené členmi združenia, 

c)    organizačne zabezpečiť vykonanie volieb členov prezídia a prezidenta. 

 

4.4. Prezídium rozhoduje uznesením na základe hlasovania jeho členov. Spôsob rokovania a 

prijímania rozhodnutí schváli prezídium na prvom riadnom rokovaní po ustanovení  

prezídia. 

 

4.5. Rokovania prezídia sa môžu zúčastniť členovia združenia, ktorí predkladajú návrhy na 

rokovanie. O ich účasti rozhoduje prezídium a takíto prizvaní členovia nedisponujú 

právom hlasovať.  

5. Prezident 
 

5.1 Prezident je členom prezídia, ktorý je oprávnený konať v mene združenia. Ak 

prezident nemôže vykonávať svoje právomoci alebo povinnosti, v  rozsahu určenom 

rokovacím poriadkom prezídia ho zastupuje viceprezident, ktorý je zvolený z radov 

členov prezídia. 

 

5.2 Prezident s cieľom hospodárneho a účelného riadenia chodu združenia obsahovo 

pripravuje, zvoláva a vedie rokovanie prezídia a potvrdzuje platnosť prijatých 

rozhodnutí. 

 

5.3  Navonok prezident vystupuje ako štatutárny orgán združenia s oprávnením uzatvárať       

právne vzťahy s inými subjektmi.  

6.  Revízor 
   

6.1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorého na obdobie 5 rokov volí 

a odvoláva prezídium, ktorému sa zodpovedá za svoju činnosť. 

6.2.  Revízor najmä : 

a) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, 

b) kontroluje plnenie uznesení prezídia, 

c) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje prezídiu 

opatrenia na ich odstránenie, 

d) dohliada na riadny výkon činností združenia,  

e) má právo podať návrh na odvolanie člena prezídia z dôvodu konania v rozpore so 

záujmami združenia alebo riadneho neplnenia si svojich povinností. 

6.3   Revízor nesmie byť členom žiadneho orgánu združenia a je nezastupiteľný.  
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7.   Územné úradovne 
 

7.1.  Územné úradovne sú organizačné jednotky združenia bez  právnej subjektivity, ktoré 

zriaďuje a ich vedúceho menuje prezídium. Ich činnosť kontroluje revízor. 

 

7.2.   Názov organizačnej jednotky je územná úradovňa. Tento názov musí byť doplnený 

regionálnym označením, spravidla podľa sídla alebo teritória pôsobenia, v prípade 

viacerých jednotiek sa pridávajú ďalšie názvy (podľa mestských častí, ulíc a podobne). 

 

7.3.  Vedúci územných úradovní sú po svojom menovaní zároveň členmi snemu delegátov 

a sú najvyšším riadiacim orgánom organizačnej jednotky.  

 

7.4.    Organizačnú štruktúru územnej úradovne tvoria : 

 

a) členovia združenia podľa miesta ich trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo 

podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky,  

b) vedúci územnej úradovne, 

c) ďalšie riadiace a iné orgány s kompetenciami len vo vlastnej organizačnej jednotke. 

  

7.5.   Pravidlá zriadenia územnej úradovne, kompetencie, zmeny vedúceho, hospodárenie 

a jej zrušenie vypracuje a schváli prezídium.  
 

Článok III. 

ČLENSTVO ZDRUŽENIA 

 

8.   Členstvo 
 

8.1.   Členom združenia môžu byť fyzické osoby aj právnické osoby (nemusia byť občanmi 

Slovenskej republiky), ktoré sa stotožňujú s jeho stanovami a spĺňajú predpísané 

podmienky stanovené príslušným vnútorným predpisom.  

8.2.   Členstvo v združení možno získať len na základe dobrovoľnosti. Nikto nesmie byť 

nútený k združovaniu, k členstvu v združení, ani k účasti na jeho činnosti a zo združenia 

môže každý slobodne vystúpiť. 

8.3.   Členovia združenia  môžu byť : 

a) riadni členovia (plnoprávni členovia), 

b) podporujúci členovia (členovia s obmedzenými právami), 

c) čestní členovia (členovia s obmedzenými právami). 

 

8.4.   Riadnymi členmi združenia  sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré vyjadria 

súhlas s obsahom stanov združenia a sú ochotné plniť jeho obsah. 

8.5.   Podporujúcim členom sa môžu stať fyzické a právnické osoby, mimo okruhu riadnych 

členov, ktoré vyjadria súhlas s cieľmi združenia a chcú podporovať jeho činnosť. 
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8.6.   Čestným členom sa môže stať fyzická, respektíve právnická osoba, ktorá svojou 

činnosťou a spoločenskou autoritou poskytne materiálnu a morálnu podporu realizácii 

cieľov, zakotvených v stanovách združenia.  

9.     Vznik a zánik členstva 
           

9.1.  Záujemcovia o riadne alebo podporujúce členstvo, predložia písomnú žiadosť 

o členstvo prezídiu. Realizáciu úkonov, súvisiacich s prípravou členstva, vykoná 

poverený člen prezídia.  

9.2. O udelení riadneho a podporujúceho členstva na základe žiadosti alebo o udelení 

čestného členstva na základe návrhu rozhoduje prezídium. Členstvo vznikne po 

registrácii člena v členskom registri združenia, vydaním  členského preukazu 

a zaplatením členského príspevku. Dokladom o členstve v združení je členský preukaz, 

ktorý je v evidencii združenia.  

 9.3.  Ak je zriadená územná úradovňa v mieste trvalého bydliska záujemcu alebo v niektorej 

úrovni územnosprávneho členenia Slovenska, žiadosť o členstvo musí obsahovať 

odporúčanie vedúceho príslušnej územnej úradovne.  

 9.4.  Udelenie členstva môže prezídium odmietnuť, ak záujemca nespĺňa alebo nesplnil 

požadované podmienky, určené stanovami združenia alebo vnútornými predpismi ani 

po výzve na ich doplnenie alebo ak v minulosti poškodil dobré meno združenia.  

 9.5.       Členstvo v združení zaniká:  

 

  a)    doručením písomného oznámenia člena prezídiu združenia o vystúpení zo   združenia, 

  b)    nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok do termínu    určeného   

prezídiom, 

  c)    vylúčením za hrubé správanie voči členom združenia, poškodzovanie dobrého mena     

združenia alebo za iné závažné porušenie stanov združenia na základe rozhodnutia 

prezídia, 

                     d)    vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, 

                     e)    úmrtím člena ako fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 

                     f)    zánikom združenia. 

 

  9.6.   Pri zániku členstva musí byť preukaz vrátený združeniu. 

10.  Práva a povinnosti členov 
 

10.1.   Člen má právo najmä: 

 

a)    podieľať sa na predmete činnosti združenia, 

b)    voliť byť volený do orgánov združenia, 

c)    obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,  

d)    byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, 

e)    zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia,  
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f)    podávať návrhy na zmeny stanov a vnútorného poriadku združenia, 

g)    na informácie o stave hospodárenia. 

 

10.2.   Povinnosti člena sú najmä: 

 

a)    dodržiavať stanovy združenia, 

b)    dodržiavať vnútorný poriadok združenia, 

c)    plniť uznesenia orgánov združenia, 

d)    aktívne sa podieľať na činnosti združenia, 

e)    platiť riadne a včas členské príspevky, 

f)    ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

 

 
Článok IV. 

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA 

 

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.  

 

2.  Zdrojmi majetku sú: 

 

a)    členské príspevky, 

b)    dary od fyzických a právnických osôb z tuzemska aj zo zahraničia, 

c)    dotácie a granty,  

d)    výnosy z majetku, 

e)    príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia. 

 

3.  Za hospodárenie združenia, ktoré sa uskutočňuje podľa schváleného ročného rozpočtu, 

zodpovedá prezídium.  

 

4.  Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.  

V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom 

rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so 

zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi a stanovami. 

 

5.  Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom 

združenia ako celku. 

6.  Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií 

alebo štátu. 

 

7.  Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce 

obdobie. 

 

Článok V. 

ZÁNIK ZDRUŽENIA 

 

1.  Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O zániku 

združenia rozhoduje prezídium. 
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2.  Ak zaniká združenie dobrovoľným rozpustením, prezídium ustanoví  likvidátora. 

 

3.  Pri likvidácii združenia sa prednostne uhradia záväzky združenia. Zvyšok majetku sa 

môže použiť výlučne na všeobecno-prospešné a charitatívne účely. 

 

4.  Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č.83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

 

Článok V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1.  Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom vzniku združenia. 

 

2.  Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

 
 


