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PRVÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

 

PRVÁ HLAVA 

Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 

Názov, sídlo a právna forma MFK Nová Baňa 
1. Mestský futbalový klub Nová Baňa (ďalej len MFK) 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 členovia MFK. 

2. Politická činnosť v MFK je neprípustná. MFK v náboženských záležitostiach zaujíma neutrálny postoj. 

3. MFK je riadnym členom Oblastného futbalového zväzu (ďalej len ObFZ), Stredoslovenského futbalového zväzu 

(ďalej len SsFZ) a Slovenského futbalového zväzu (ďalej len SFZ). 

4. Sídlom MFK je Nová Baňa, adresa Dlhá lúka 14, 968 01 Nová Baňa 

 

Článok 2 

Použité skratky a skrátené pojmy 
MFK – Mestský futbalový klub Nová Baňa 

ObFZ – Oblastný futbalový zväz 

SsFZ – Stredoslovenský futbalový zväz 

SFZ – Slovenský futbalový zväz 

Valné zhromaždenie – Valné zhromaždenie členov MFK 

 

DRUHÁ  HLAVA 

Účel vzniku,  poslanie, hlavné ciele a účel činnosti 

 

Článok 3 

Účel vzniku a poslanie 
1. MFK vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických a právnických osôb pôsobiacich 

vo futbal na území mesta Nová Baňa. 

2. Základným poslaním MFK je v spolupráci s mestom, miestnymi organizáciami je starostlivosť a podpora rozvoja 

futbalu v celej šírke, s osobitým zreteľom na rozvoj mládežníckeho futbalu, na podnecovanie podmienok jeho 

napredovania v meste podľa vlastných možností a finančných prostriedkov. 

3. Napĺňaním poslania sa sleduje verejný záujem smerujúci k harmonickému rozvoju futbalu, podporujúci 

prospešnosť orientovanú na zdravý vývoj populácie, najmä mladej generácie, vrátane dievčat a žien.  

 

Článok 4 

Hlavné ciele a účel činnosti MFK 
1. Hlavné ciele MFK dosahuje realizovaním opatrení na rozvoj futbalu v teritóriu pôsobenia. 

Účelom činnosti MFK je najmä: 

• Zastupovať záujmy členov MFK. 



• Spracovávať koncepciu rozvoja futbalu. 

• Starať sa o napredovanie futbalu v celej šírke, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho futbalu, 

ženského futbalu, na zlepšenie podmienok podľa vlastných možností i finančných prostriedkov. 

• Spolupracovať so štátnymi i samosprávnymi orgánmi. 

• Zastupovať MFK vo futbalových orgánoch ObFZ, SsFZ a SFZ. 

• Vydávať organizačný poriadok a ďalšie predpisy podľa vlastnej potreby v súlade s legislatívou SFZ. 

• Podporovať, usmerňovať a kontrolovať zásady fair-play a športovej etiky, bojovať proti korupcii, 

intolerancii, rasizmu a násiliu. 

• Rešpektovať stanovy SFZ, futbalové normy, nariadenia a rozhodnutia ObFZ, SsFZ, SFZ. 

• Koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi členmi MFK. 

• Zaoberať sa ďalšími otázkami súvisiacimi s futbalom a podporovať jeho rozvoj na svojom teritóriu.  

 

 

Článok 5 

Členstvo v MFK 
1. Členstvo v MFK je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade so stanovami zo združenia 

vystúpiť. 

2. Členstvo  v MFK je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, 

ako aj s pravidlami fungovania MFK ako občianskeho združenia. 

3. MFK má riadnych členov a čestných členov. 

4. MFK zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi. 

 

Článok 6 

Vznik a zánik členstva v MFK 
1. Členom MFK sa môže stať každý, ktorý splní podmienky stanovené v týchto stanovách. Na vznik členstva v MFK 

nie je právny nárok. 

2. Členstvo v MFK zaniká: 

a) vystúpením, nezaplatením členského príspevku, 

b) vylúčením, 

c) smrťou alebo právnym zánikom,  

d) právnym zánikom MFK. 

 

Článok 7 

Členské príspevky 
1. Výška ročných členských príspevkov je nasledovná: 

a) mládež do 18 rokov                                   5 €/rok 

b) dospelí              20€/rok 

c) dôchodcovia                                                             10€/rok 

2. Členský príspevok je možné uhrádzať polročne v alikvotnej výške z ročného členského príspevku. 

 

  

Článok 8 

Práva a povinnosti člena MFK 
1. Člen MFK má právo: 

a) hlasovať na valnom zhromaždení členov MFK, 

b) dávať podnety, návrhy týkajúce sa činnosti MFK, 



c) bezplatný vstup na podujatia organizované MFK, 

d) byť volený do orgánov MFK. 

2. Člen MFK má povinnosť: 

a) dodržiavať stanovy MFK, 

b) zúčastňovať sa na činnosti MFK, 

c) riadne vykonávať prijaté funkcie, 

d) platiť členské príspevky a iné poplatky. 

 

Článok 9 

Čestné členstvo 
1. Za čestného člena MFK  môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o činnosť, rozvoj, propagáciu 

a popularitu futbalu. 

2. Návrh na prijatie za čestného člena MFK môže valnému zhromaždeniu predložiť výkonný výbor alebo riadny 

člen MFK. 

 

Článok 10 

Orgány MFK 
1. Najvyšším orgánom MFK je valné zhromaždenie členov. Koná sa spravidla každý rok, najneskôr však jedenkrát 

za dva roky. 

2. Valné zhromaždenie je riadne, mimoriadne a volebné. 

3. Volebné valné zhromaždenie sa koná spravidla raz za dva roky, volí generálneho manažéra  a členov výkonného 

výboru. 

4. Rokovanie valného zhromaždenia  vedie spravidla poverený člen výkonného výboru. 

5. Valné zhromaždenie členov MFK najmä: 

a) schvaľuje stanovy MFK a ich zmeny, 

b) schvaľuje prijatie za čestného člena, 

c) volí a odvoláva generálneho manažéra a výkonný výbor, 

d) schvaľuje rozpočet, výročnú správu o činnosti a hospodárení MFK, 

e) schvaľuje správu o činnosti generálneho manažéra a výkonného výboru, 

f) schvaľuje delegátov na konferenciu ObFZ, SsFZ a SFZ, 

g) prerokováva a rozhoduje o otázkach v týchto stanovách neupravených, ak tieto súvisia s organizáciou 

a činnosťou MFK.  

 

Článok 11 

Uznášania schopnosť valného zhromaždenia členov MFK 
1. Valné zhromaždenie členov MFK je uznášaniaschopné, ak je prítomná kvalifikovaná 2/3 členov s právom 

hlasovať. 

2. Ak nie je valné zhromaždenie členov MFK uznášaniaschopné  v čase začatia zasadnutia, predsedajúci odloží 

začiatok valného zhromaždenie členov MFK o jednu hodinu. Ak ani potom nie je valné zhromaždenie uznášania 

schopné, predsedajúci po konzultácii s výkonným výborom nariadi opakovanie valného zhromaždenia najneskôr 

do 30 dní s rovnakým programom. 

3. Na opakovanom zasadnutí valného zhromaždenia postačuje účasť nadpolovičnej väčšiny delegátov s právom 

hlasovať. 

 

Článok 12 

Program valného zhromaždenia členov MFK 



1. Valné zhromaždenie rozhoduje formou hlasovania, zdvihnutím členského preukazu. 

2. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

3. Program valného zhromaždenia musí obsahovať nasledujúce body: 

a) vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami MFK, 

b) rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie programu, 

c) schválenie programu, 

e) voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť zvolené, 

f) vystúpenie generálneho manažéra alebo ním poverených osôb, 

g) správa o činnosti MFK za obdobie predchádzajúce valnému zhromaždeniu, 

h) diskusia, 

i) schválenie uznesenia. 

 

Článok 13 

Mimoriadne valné zhromaždenie členov MFK 
1. Výkonný výbor zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina jeho členov. 

2. Mimoriadne valné zhromaždenie je v odôvodnených prípadoch oprávnený zvolať aj generálny manažér MFK. 

3. Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak to navrhne aspoň 50% členov MFK 

formou petície podpísanej členmi MFK. 

4. V návrhu na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia sa musia uviesť body, ktoré majú byť v programe 

rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. 

5. Mimoriadne valné zhromaždenie sa uskutoční do 60 dní odo dňa, kedy bol vykonaný právny úkon rozhodujúci 

pre jeho uskutočnenie.  

 

TRETIA  HLAVA 

Výkonný výbor MFK 

 

Článok 14 

Zloženie výkonného výboru 
1. Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom MFK, ktorý operatívne riadi činnosť MFK. Rozhoduje 

o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci valného 

zhromaždenia alebo iného orgánu MFK. 

2. Členov výkonného výboru MFK, ktorí musia byť bezúhonní a príslušní k MFK, volí valné zhromaždenie členov 

MFK. 

3. Výkonný výbor má 5 členov a tvorí ho štatutár, generálny manažér, manažér pre dospelých, manažér pre 

mládež a sekretár MFK. 

 

Článok 15 

Zasadnutie výkonného výboru 
1. Výkonný výbor MFK zasadá podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. 

2. Zasadnutie výkonného výboru zvoláva a priebeh riadi generálny manažér. 

3. Ak o zasadnutie požiada nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru, alebo ak sa má rokovať o záležitosti 

spadajúcej do kompetencie valného zhromaždenia a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je generálny 

manažér povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru do 7 dní od obdržania žiadosti alebo od vzniku 

dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia. 

4. Program zasadnutia výkonného výboru zostavuje generálny manažér. Zaradenie konkrétneho bodu do 

programu môže navrhnúť každý člen výkonného výboru. 



5. Zasadnutia sú neverejné. K jednotlivým bodom si môže výkonný výbor prizvať tretie osoby.  

 

Článok 16 

Práva a povinnosti členov výkonného výboru MFK 
1. Člen výkonného výboru má právo: 

a) predložiť návrh do programu rokovania výkonného výboru, 

b) hlasovať a vyjadrovať sa o všetkých záležitostiach prerokúvaných vo výkonnom výbore. 

2. Člen výkonného výboru je povinný: 

a) vykonávať svoju funkciu nezištne, 

b) nesprístupňovať pred zasadnutím výkonného výboru podklady k rokovaniu tretím osobám, a bez súhlasu 

výkonného výboru alebo generálneho manažéra ani po zasadnutí výkonného výboru, 

c) rešpektovať a vykonať rozhodnutia výkonného výboru a to bez ohľadu na to ako hlasoval,  

d) posilňovať spoločenskú vážnosť futbalu svojím vystupovaním na verejnosti. 

 

 

ŠTVRTÁ  HLAVA 

Štatutár a Generálny manažér  
 

 

Článok 17 

Postavenie štatutára a generálneho manažéra 
1. Štatutár a/alebo Generálny manažér je oprávnený konať v mene MFK. 

2. Štatutár a/alebo Generálny manažér je najvyšším predstaviteľom MFK v styku s ObFZ, SsFZ,  SFZ ako aj vo 

vzťahu k iným inštitúciám. 

3. Na zastupovanie MFK môže štatutár a/alebo generálny manažér splnomocniť v stanovenom rozsahu člena 

výkonného výboru. 

4. Štatutár a/alebo Generálny manažér koná v mene MFK v právnych, administratívnych a organizačných 

vzťahoch a je oprávnený v mene MFK podpisovať písomnosti.  

5. Generálny manažér vedie zasadnutie výkonného výboru. 

6. V prípade nemožnosti výkonu funkcie generálneho manažéra MFK, zastupuje generálneho manažéra poverený 

člen výkonného výboru. Ak to nie je možné, právomoci generálneho manažéra vykonáva v nevyhnutnom rozsahu 

do najbližšieho valného zhromaždenia člen výkonného výboru na základe rozhodnutia výkonného výboru.  

7. V prípade odvolania, vzdania sa generálneho manažéra sa musí do 30 dní konať valné zhromaždenie. Do tej 

doby právomoci generálneho manažéra vykonáva člen výkonného výboru na základe rozhodnutia výkonného 

výboru.   

Článok 18 

Právomoci štatutára a generálneho manažéra 
1. Štatutár a Generálny manažér MFK má právomoc: 

a) vystupovať v mene MFK, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, 

orgánmi samosprávy, podnikateľskými a inými subjektmi, 

b) vystupovať v mene MFK, zastupovať jeho záujmy v rámci futbalového hnutia a vo vzťahu k športovým 

a telovýchovným inštitúciám, 

c) koordinovať vzťahy medzi MFK, ObFZ, SsFZ, a SFZ, 

d) iniciovať, uskutočňovať a podporovať spoluprácu MFK so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými 

inštitúciami, 



e) zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov MFK za účelom naplnenia cieľov vykonávaním hlavných činností 

a účelu združenia. 

2. Štatutár a/alebo Generálny manažér je oprávnený v odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadne valné 

zhromaždenie. 

3. Generálny manažér predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie výkonného výboru. 

 

PIATA  HLAVA 

Kontrolné organy MFK 
 

Článok 19 

Revízna komisia MFK 
1. Revízna komisia MFK je nezávislým orgánom kontroly činnosti MFK, jeho orgánov a dodržiavania noriem. 

2. Predsedu revíznej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ostatných členov komisie volí výkonný výbor. 

3. Do pôsobnosti revíznej komisie patri najmä: 

a) kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami MFK, dbať o ich efektívne využívanie v súlade so 

schváleným rozpočtom MFK, cieľmi a úlohami MFK a predpismi MFK, 

b) podávať na požiadanie stanovisko výkonnému výboru k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti poskytnutých 

finančných prostriedkov, 

c) dať podnet výkonnému výboru alebo valnému zhromaždeniu na zmenu rozhodnutia, 

d) vykonávať kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek valného zhromaždenia a výkonného výboru 

a na základe výsledkov kontroly vydať príslušné rozhodnutie (stanovisko) k dodržiavaniu stanov a ostatných 

predpisov MFK. 

4. Pre efektívne plnenie úloh je  revízna komisia oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky 

a stanoviská od funkcionárov, orgánov MFK a jeho členov. 

5. Na požiadanie umožní MFK členom revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov, uzatvorených zmlúv 

a iných dokumentov, na základe ktorých MFK prevzalo na seba práva a povinnosti a poskytne im zápisnice, 

uznesenia a všetky ostatné materiály zo zasadnutí výkonného výboru. 

6. Revízna komisia predkladá valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti. 

7. Revízna komisia zasadá najmenej raz za rok, jej zasadnutie zvoláva predseda revíznej komisie najmenej 10 dní 

pred rokovaním. 

8. O každom uznesení alebo závere komisie sa rozhoduje hlasovaním, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 

komisie. 

9. Každý člen MFK alebo orgán MFK môže podať revíznej komisii podnet na preskúmanie postupu a uplatňovanie 

noriem. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Hospodárenie MFK 
 

Článok 20 

Základné pravidlá hospodárenia MFK 
1. Účtovným obdobím MFK je jeden kalendárny rok. 

2. Príjmy a výdavky MFK sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu roka vyrovnané. 

3. Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok zodpovedá sekretár v súčinnosti s členmi výkonného 

výboru. Rozpočet schvaľuje valné zhromaždenie.  



4. MFK hospodári na základe schváleného rozpočtu, všeobecne platných noriem a interných opatrení, vydaných 

v záujme efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom MFK. Za ich dodržiavanie zodpovedá 

sekretár.  

5. Sekretár predkladá na rokovanie valného zhromaždenia MFK správu o hospodárení za uplynulý rok.  

 

Článok 21 

Príjmy MFK 
1. Príjmy a možný majetok MFK sa skladajú z viacerých zdrojov a tvoria ich predovšetkým: 

a) majetok získaný prevodom, darovaním, 

b) príjem z členských príspevkov, 

c) poplatky od rodičov, 

d) príjmy z transféru hráčov, 

e) príjmy zo vstupného,   

f) príjmy z reklám a z vlastnej podnikateľskej činnosti, 

g) príjmy a dotácie od SFZ, 

h) dary a dotácie od sponzorov, 

i) prijaté úroky. 

 

Článok 22 

Výdavky MFK 
1. Výdavky MFK predstavujú najmä náklady stanovené v schválenom rozpočte MFK na príslušný kalendárny rok.  

2. Výdavky MFK tvoria predovšetkým: 

a) výdavky na zabezpečenie činnosti, 

b) režijné náklady spojené s činnosťou, 

c) náklady na štartovné, 

d) náklady na rozhodcov a delegátov, 

e) cestovné náhrady, 

f) nákup tovaru a služieb pre potreby MFK, 

g) náklady na odmeny, príspevky na úhradu nákladov na činnosť 

h) mzdové náklady, 

i) odvody a odpisy, 

j) platené úroky. 

 

PIATA ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

 

Článok 23 

Zánik MFK a majetkové vysporiadanie 
1. Každé rozhodnutie súvisiace so zrušení MFK musí byť prijaté kvalifikovanou väčšinou na valnom zhromaždení 

členov MFK. Rokovanie o zániku MFK musí byť uvedené v schválenom programe valného zhromaždenia. 

2. MFK môže zaniknúť: 

a)dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o to požiadajú ¾ riadnych členov, 

b)právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 

3. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. 



4. V prípade zániku MFK bez právneho nástupcu vykoná, valným zhromaždením určený likvidátor,  likvidáciu 

majetku MFK v zmysle ustanovení paragrafu 70 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s použitím 

paragrafu 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

5. V prípade zrušenia MFK s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky 

a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu MFK, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. 

6. Pri zániku MFK podľa odseku 2 písmeno b) vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený Ministerstvom 

vnútra SR. 

7. O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne valné zhromaždenie. 

 

 

Článok 24 

Výklad stanov MFK 
1. Záväzný výklad stanov MFK prináleží valnému zhromaždeniu. 

2. O všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v týchto stanovách  iných normách či predpisoch a týkajú sa činnosti 

MFK, rozhoduje valné zhromaždenie. 

3. Stanovy MFK vychádzajú zo stanov SFZ, schválených na konferencii SFZ konanej dňa 28.9.2012 v Banskej 

Bystrici.  

 

Článok 25 

Zrušujúce ustanovenia 
Zrušujú sa: 

a)Doteraz platné stanovy MFK registrované na Ministerstve vnútra SR zo dňa 2.2.2007 pod číslom spisu 

VSS/1-900/90-1179-3. 

b)Doteraz platný organizačný poriadok MFK. 

 

Článok 26 

Účinnosť stanov MFK 
1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené na valnom zhromaždení MFK dňa 11.2.2016, aktualizácia 

prerokovaná a schválená na valnom zhromaždení MFK dňa 25.11.2021. 

2.   Účinnosť dňom ich schválenia. 

2. Stanovy MFK sú otvoreným dokumentom. Možno ich pripomienkovať a následne dopĺňať tak, aby eventuálne 

úpravy schválilo valné zhromaždenie pri dodržaní príslušných článkov týchto stanov súvisiacich s prípravou, 

konaním a schvaľovaním dokumentu na valnom zhromaždení. 

 

Registrácia Stanov Mestského futbalového klubu Nová Baňa bola vykonaná na Ministerstve vnútra Slovenskej 

republiky. 

 


