
S T A N O V Y 

 

PRVÝ FUTBALOVÝ KLUB PIEŠŤANY 

 

(úplné znenie) 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

 

 

 

Článok 1. 

 

Prvý futbalový klub Piešťany (ďalej len „klub“ alebo „PFK Piešťany“) je podľa zákona č. 

83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov občianskym združením, 

futbalovým klubom, ktorý je samostatným právnym subjektom, ktorý vytvorili občania za 

účelom definovaným v prvej časti, článku 2. týchto stanov.  

Politická činnosť v klube je neprípustná. 

Klub (PFK Piešťany) je riadnym členom Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“).  

Sídlo klubu a sekretariátu klubu : Kuzmányho 1135/15, 921 01 Piešťany. 

Klub vznikol registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 

  

 

 



Článok 2. 

Účel činnosti 

Účelom (cieľom) činnosti klubu je najmä : 

 1. starať sa o rozvoj futbalu v klube, s osobitným zreteľom na rozvoj a vytváranie podmienok 

pre mládežnícky futbal,  

2. spracovávať koncepciu rozvoja futbalu v klube, 

3. spolupracovať so samosprávou mesta Piešťany a ďalšími športovými klubmi a športovými 

združeniami na území mesta Piešťany, 

4. zastupovať záujmy klubu v rámci telovýchovnej a športovej činnosti v meste a vo vzťahu 

k futbalovým zväzom a organizáciám, 

5. získavať prostriedky na zabezpečenie činnosti klubu, ich spravodlivé rozdeľovanie pre 

naplnenie úloh vyplývajúcich z týchto stanov, 

6. zlepšovať úroveň futbalu, získavať ľudí a najmä deti pre šport, podporovať rešpektovanie 

zásady fair – play, 

7. zabezpečovať účinkovanie futbalových družstiev všetkých kategórií v pravidelných 

súťažiach riadených Oblastným futbalovým zväzom v Trnave a Západoslovenským 

futbalovým zväzom, v neposlednom rade aj Slovenským  futbalovým zväzom, 

8. zabezpečovať všeobecno-prospešné služby, a to najmä doplnkové vzdelávanie detí a 

mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, 

9. organizovať príležitostné futbalové turnaje, športové a iné akcie,  

10. rešpektovať stanovy, pravidlá futbalu, predpisy SFZ, ako aj nariadenia a rozhodnutia 

FIFA a UEFA,  

11. zastupovať, rešpektovať a udržiavať medzinárodné športové vzťahy a záujmy klubu 

a mesta v Slovenskej republike a v zahraničí. 

  

Článok 3. 

Záväznosť stanov klubu, uznesení orgánov PFK  Piešťany a rozhodnutí orgánov SFZ 

 

Stanovy klubu sú v súlade s organizačným poriadkom SFZ. 

Právoplatné uznesenia a iné rozhodnutia orgánov SFZ vydané v rámci ich právomoci a 

kompetencie sú pre klub a jeho členov záväzné. 



Právoplatné uznesenia a iné rozhodnutia orgánov PFK Piešťany vydané v rámci ich 

právomoci a kompetencie sú pre všetkých členov orgánov klubu a pre všetkých členov klubu  

záväzné. 

Za porušenie organizačného poriadku SFZ, jeho poriadkov a smerníc sa voči jednotlivcom i 

kolektívu prijímajú disciplinárne opatrenia. 

Za porušenie stanov PFK Piešťany, jeho poriadkov a smerníc sa voči jednotlivcom i kolektívu 

prijímajú disciplinárne opatrenia. 

Stanovy klubu obsahujú aj organizačnú štruktúru klubu a zásady hospodárenia klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUHÁ ČASŤ 

 

Členstvo 

 

 

Článok 4. 

Členstvo v klube 

 

1. Klub má riadnych členov a čestných členov. 

2. Riadne členstvo v klube je dobrovoľné.  

3. Riadnym členom môže byť každý občan, bez ohľadu na štátnu, politickú, rasovú, etnickú, 

národnostnú a náboženskú príslušnosť.  

4. Čestným členom klubu môže byť členskou schôdzou zvolená osoba, ktorá sa zvlášť 

zaslúžila o rozvoj a propagáciu klubu. 

  

Článok 5. 

Vznik členstva v klube 

 

Riadne členstvo vzniká fyzickej osobe na základe písomnej prihlášky doručenej osobne 

predsedovi výkonného výboru, alebo na adresu klubu, pričom o členstve fyzickej osoby 

rozhoduje výkonný výbor absolútnou väčšinou (nadpolovičná väčšina všetkých členov 

výkonného výboru) s prihliadnutím na vzťah danej fyzickej osoby ku klubu a zaviazanie sa 

k dodržiavaniu stanov klubu. 

Riadnymi členmi sú tréneri a vedúci všetkých družstiev jednotlivých vekových kategórií, 

ktorí nimi sú v prebiehajúcom súťažnom ročníku, až do ukončenia výkonu týchto funkcií v 

klube. Toto sa vzťahuje aj na vekové kategórie prípraviek, ktoré pôsobia pod hlavičkou PFK 

Junior Piešťany, ako je uvedené v článku 17. týchto stanov. 

Čestný člen klubu je menovaný členskou schôdzou na návrh výkonného výboru po splnení 

podmienky uvedenej v druhej časti, článku 4., bod 4. týchto stanov.  

 

 



Článok 6. 

Práva a povinnosti členov 

 

Riadni členovia sú povinní 

•  Dodržiavať stanovy združenia (klubu), interné smernice a poriadky,  aktívne sa zúčastňovať 

na plnení úloh a cieľov klubu. 

•  Starať sa o všestranný rozvoj futbalu s osobitým zreteľom na jeho propagáciu medzi 

mládežou. 

•   Zastupovať spoločné záujmy členov, ako aj samotného klubu, plniť rozhodnutia orgánov 

klubu. 

•    Platiť členský príspevok určený na základe rozhodnutia výkonného výboru. Z povinnosti 

platiť členský príspevok sú vyňaté osoby, ktoré sa stali členmi automaticky na základe ich 

pôsobenia na trénerskom poste, či poste vedúceho družstva. 

•  V rámci svojej pôsobnosti realizovať, prípadne zabezpečiť plnenie úloh stanovených 

členskou schôdzou, alebo poskytovať potrebnú súčinnosť. 

• Získavať prostriedky pre zabezpečenie rozvoja klubu. 

Riadni členovia majú oprávnenie 

• Predkladať návrhy a podnety k činnosti združenia a ich orgánov. 

• Na informácie o záležitostiach klubu. 

• Navrhovať kandidátov do orgánov klubu a navrhovať kandidáta na čestného člena klubu. 

• Na zvolenie do niektorého z výkonných orgánov klubu. 

• Zúčastňovať sa a hlasovať na členskej schôdzi klubu. 

 

Čestní členovia sú povinní 

• Dodržiavať stanovy združenia , starať sa o všestranný piešťanského rozvoj futbalu s 

osobitým zreteľom na jeho propagáciu medzi mládežou. 

Riadni členovia majú oprávnenie 

• Zúčastňovať sa členskej schôdze klubu. 

• Predkladať návrhy a podnety k činnosti združenia a ich orgánov. 



Čestní členovia majú poradnú funkciu, nemajú právo hlasovať  na členskej schôdzi, 

navrhovať kandidátov do orgánov klubu, ani byť volení do orgánov klubu 

 

Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k sankciám podľa týchto 

stanov, ako aj noriem SFZ. 

 

 

Článok 7. 

Zánik členstva v klube 

 

Riadne členstvo zaniká : 

a.) písomným oznámením člena o vystúpení  

b.) ukončením futbalovej činnosti 

c.) úmrtím člena – fyzickej osoby 

d.) zrušením združenia  

e.) vylúčením členskou schôdzou na návrh výkonného výboru: 

  • pokiaľ činnosť člena nie je v súlade so záujmami a cieľmi združenia, 

  • za hrubé porušenie Stanov klubu 

  • pri porušení a porušovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti     

s činnosťou združenia 

  • pri opakovanom porušení povinností člena klubu 

  • pokiaľ člen klubu informoval o činnosti združenia tretie osoby, ktoré nie sú členmi  

združenia a mohli by poškodiť združeniu (klubu). 

 

Vo výnimočných a obzvlášť závažných prípadoch môže o zániku členstva v klube rozhodnúť 

vydaním uznesenia aj Výkonný výbor na schôdzi výkonného výboru.  

 

 

 



TRETIA ČASŤ 

 

Orgány 

 

Článok 8. 

Štruktúra orgánov klubu 

  

Orgánmi klubu sú : 

1. Členská schôdza 

2. Prezident 

3. Výkonný výbor 

4. Revízna komisia 

   

   

Článok 9. 

Zodpovednosť orgánov klubu 

  

Orgány klubu zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne : 

Prezident – členskej schôdzi, v období medzi členskými schôdzami výkonnému výboru. 

Výkonný výbor – členskej schôdzi. 

Revízna komisia – členskej schôdzi. 

  

Funkčné obdobie orgánov združenia je štyri roky. Každá osoba môže byť zvolená opätovne. 

 

Každá osoba môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným oznámením doručeným členskej 

schôdzi, pričom je odstupujúci člen povinný urobiť, resp. zabezpečiť v rámci výkonu svojej 

doterajšej funkcie všetky neodkladné úkony tak, aby združeniu nevznikla žiadna škoda. 

 



Článok 10. 

Členská schôdza 

 

Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu, zvoláva ju výkonný výbor najmenej jeden krát 

za kalendárny rok. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, zvoláva výkonný výbor 

mimoriadnu členskú schôdzu a to na písomnú žiadosť nadpolovičnej väčšiny riadnych členov 

klubu, alebo ak o to požiadajú dve tretiny členov výkonného výboru.  

Termín a miesto konania členskej schôdze, alebo mimoriadnej členskej schôdze spolu s 

programom, stanoví výkonný výbor najmenej 15 dní pred jej konaním a zverejní ho na 

úradnej tabuly združenia alebo internetovej stránke. 

O priebehu každej členskej schôdze a o prijatých rozhodnutiach sa spisuje zápisnica, ktorú 

podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident, ako aj zapisovateľ a overovateľ. 

Zapisovateľ a overovateľ sú zvolení členskou schôdzou. Súčasťou zápisnice je prezenčná 

listina, splnomocnenia a prípadne iné listiny, ktoré boli predmetom rokovania. Zápisnicu 

spolu s prílohami uschováva prezident klubu, ktorý je povinný ju kedykoľvek predložiť na 

nahliadnutie členovi klubu, ktorý o to požiada. Zápisnica okrem dátumu, miesta konania a 

prezenčnej listiny musí obsahovať informácie o programe členskej schôdze, prijatých 

rozhodnutiach, s uvedením výsledku hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietkach 

účastníkov a záverečné uznesenia.  

Členskú schôdzu tvoria všetci riadni členovia združenia. Právo zúčastniť sa členskej schôdze 

majú aj čestní členovia.  Práva riadnych aj čestných členov pri rokovaní členskej schôdze sú 

upravené v článku 6. 

Zasadnutie členskej schôdze riadi predseda výkonného výboru, alebo ním poverený člen. 

 

10.1. Úlohy členskej schôdze: 

  • Schvaľovať stanovy, ako aj ich zmeny a rozhodovať o zániku klubu. 

  • Voliť a odvolávať členov výkonného výboru a revíznej komisie. 

  • Menovať čestných členov a rozhodovať o vylúčení riadnych a čestných členov zo 

združenia. 

  • Prerokovanie správy o hospodárení a činnosti združenia za uplynulý rok, vrátane revíznej 

správy, schvaľovanie rozpočtu a plánu činností na ďalšie obdobie. 

  • Schvaľovať rozpočet klubu na každý kalendárny rok. 

  • Rozhodovať o zásadných návrhoch členov alebo členov výkonného výboru predložených 

na prerokovanie členskej schôdzi, ktoré sa týkajú fungovania a činnosti v klube. 



  • Rozhodovať vo veciach, ktoré sú stanovené zákonom alebo týmito stanovami, alebo ktoré 

sa zásadným spôsobom týkajú činnosti združenia, ak o tom rozhodne členská schôdza s 

výnimkou rozhodnutí, ktoré sú v právomoci Výkonného výboru. 

  • Rozhodovať o zrušení združenia a spôsobe likvidácie jeho majetku. 

 

10.2. Spôsob hlasovania členskej schôdze : 

Členská schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych 

členov klubu 

Každý riadny člen združenia má na rokovaní členskej schôdze 1 rozhodujúci hlas. 

O spôsobe hlasovania rozhoduje členská schôdza s týmito výnimkami : 

 • Voľba orgánov klubu je upravená v bode 10.3. 

• V prípadoch hlasovania o zásadných návrhoch predložených členskej schôdzi výkonným 

výborom, je návrh prijatý, ak za návrh hlasovala absolútna väčšina členov klubu. 

(nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu). O tom, čo je zásadným návrhom, ktorý je 

predložený na rozhodnutie členskej schôdze, rozhoduje jeho predkladateľ – výkonný výbor. 

• V ostatných prípadoch je uznesenie členskej schôdze prijaté, ak ho prijme nadpolovičná 

väčšina prítomných riadnych členov s výnimkou rozhodnutí, pre ktoré je týmito stanovami 

predpísaná 2/3 väčšina riadnych členov prítomných na členskej schôdzi. 

 

10.3. Voľby orgánov klubu členskou schôdzou : 

Členovia klubu na riadnej alebo mimoriadnej členskej schôdzi volia 6 členov výkonného 

výboru a 2 členov revíznej komisie klubu, na funkčné obdobie 4 rokov. Výkonný výbor volí 

po svojom zvolení spomedzi svojich členov prezidenta a viceprezidenta. Tretí člen revíznej 

komisie klubu je do svojej funkcie menovaný mestom na základe menovacieho dekrétu.  

Návrh na kandidáta do orgánov klubu musia podať minimálne 3 riadni členovia klubu. Za 

kandidáta môže byť zvolená len osoba, ktorá disponuje riadnym členstvom v klube. Volené 

osoby musia byť pozvané na členskú schôdzu, avšak sa nemusia zúčastniť členskej schôdze. 

Navrhovaný kandidát musí svoj súhlas s kandidatúrou vyjadriť na členskej schôdzi ústne, 

alebo v prípade neprítomnosti na členskej schôdzi písomne, alebo ústne prezidentovi a 

viceprezidentovi.  

Zvolený je kandidát, za ktorého hlasovala 2/3 väčšina riadnych členov klubu prítomných na 

členskej schôdzi. V prípade viacerých kandidátov, pokiaľ žiadny z nich nezíska v prvom 

hlasovaní 2/3 väčšinu hlasov, organizuje sa druhé hlasovanie, v ktorom kandidujú dvaja 

kandidáti s najväčším počtom hlasov. Na zvolenie v druhom kole je potrebná nadpolovičná 



väčšina prítomných riadnych členov. V prípade ďalšej potreby, členská schôdza upraví 

volebný poriadok. 

Článok 11. 

Výkonný výbor 

 

Najvyšším orgánom klubu v období medzi členskými schôdzami je výkonný výbor. 

 Výkonný výbor má 6 členov.  

Členom výkonného výboru je aj prezident a viceprezident klubu. 

 Zloženie výkonného výboru :  

1.) Prezident, 

2.) Viceprezident,  

3.) 4 členovia.  

Zasadnutie výkonného výboru zvoláva prezident a koná sa spravidla 1 krát mesačne.  

Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné, z každého zasadnutia výkonného výboru je 

spísaná zápisnica. 

Na uvoľnené miesta v priebehu volebného obdobia sa do výkonného výboru kooptujú 

rozhodnutím prezidenta klubu noví členovia, ktorých dĺžka mandátu sa rovná zvyšku 

volebného obdobia celého výkonného výboru, respektíve člena výkonného výboru, ktorého 

nahradzuje. V prípade uplynutia doby mandátu člena výkonného výboru je povinný výkonný 

výbor najneskôr mesiac pred jeho uplynutím zvolať mimoriadnu členskú schôdzu za účelom 

voľby kandidátov na uvoľnené mandáty. Opakované znovuzvolenie do funkcie nie je 

obmedzené.  

 

11.1. Úlohy výkonného výboru 

1. Rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa hospodárenia klubu, najmä rozhodovať o 

rozdelení finančných prostriedkov z ročného rozpočtu klubu. 

2. Kontrolovať činnosť prezidenta.  

3. Rozhodovať o výške mesačných príspevkov pre jednotlivé družstvá. 

4. Kontrolovať činnosť jednotlivých družstiev klubu. 

5. Spolupracovať s trénermi jednotlivých družstiev. 



6. Vypracovávať rozpočet klubu na každý kalendárny rok a predkladať ho na schválenie 

členskej schôdzi. 

7. Zvolávať a pripravovať po obsahovej stránke členskú schôdzu. 

8. Navrhovať kandidátov na čestných členov klubu. 

9. Voliť zo svojich radov prezidenta a viceprezidenta klubu 

10. Vedenie personálnej, hráčskej a trénerskej politiky. 

11. Schvaľovať výšky a formy odmeňovania hráčov, trénerov a iných osôb podieľajúcich sa 

chode klubu. 

12. Rozhodovať o prijatí a vylúčení členov. 

13. Rozhodovať o výške a spôsobe platenia členského príspevku. 

14. Rozhodovať o upustení povinnosti člena platiť členské príspevky v mimoriadnych 

prípadoch (horšia finančná situácia osoby alebo blízkych osôb, vykonanie hodnotnej činnosti 

pre klub a iné závažné dôvody). 

  

 

11.2. Rokovací poriadok výkonného výboru 

1. Rokovanie výkonného výboru vedie prezident, alebo ním poverený člen výboru. 

2. Výkonný výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 

členov. 

3. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní výkonného výboru je rozhodujúci hlas prezidenta, 

ktorý disponuje dvoma hlasmi. 

4. Rozhodnutia výkonného výboru sú právoplatne schválené, účinné a záväzné po súhlase 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výkonného výboru. 

5. O priebehu každého zasadnutia výkonného výboru a o prijatých rozhodnutiach sa spisuje 

zápisnica, ktorú podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident, ako aj zapisovateľ a 

overovateľ. Zapisovateľ a overovateľ sú zvolení pred každým zasadnutím. Súčasťou zápisnice 

je prezenčná listina, splnomocnenia a prípadne iné listiny, ktoré boli predmetom rokovania. 

Zápisnicu spolu s prílohami uschováva prezident klubu, ktorý je do 48 hodín povinný ju 

kedykoľvek predložiť na nahliadnutie členovi klubu, ktorý o to požiada. 

 

 

 



Článok 12. 

Prezident 

 

1. Prezident je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia. 

2. Zastupuje klub navonok v rámci Slovenskej republiky, ako aj v medzinárodných stykoch. 

3. Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene klubu, ako aj v mene orgánov klubu, najmä 

výkonného výboru klubu a sám podpisuje právne úkony. 

4. Zvoláva zasadnutia výkonného výboru spravidla jedenkrát za mesiac. 

5. Prezident zabezpečuje operatívne riadenie klubu v súlade so stanovami združenia (klubu). 

6. Uzatvára zmluvné vzťahy po vyjadrení súhlasu výkonného výboru. 

7. Zabezpečuje pracovno-právne vzťahy a personálnu politiku klubu. 

8. Je volený spomedzi členov výkonného výboru nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov na 

zasadnutí výkonného výboru. 

 

Článok 13. 

Viceprezident 

 

1. Viceprezident zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti. 

2. Je členom výkonného výboru s funkciou koordinátora všetkých klubových činností.  

3. Je volený spomedzi členov výkonného výboru nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov na 

zasadnutí výkonného výboru. 

  

Článok 14. 

Revízna komisia 

 

Revízna komisia je nezávislým kontrolným a revíznym orgánom klubu. 

Zložená je z predsedu a 2 členov.  Mesto Piešťany menuje 1 člena revíznej komisie, ďalší 2 

členovia sú volení členskou schôdzou na 4 roky. 



Predseda revíznej komisie je volený spomedzi členov revíznej komisie nadpolovičnou 

väčšinou všetkých hlasov na zasadnutí revíznej komisie. 

Mandát člena revíznej komisie sa vylučuje s mandátom vo výkonnom výbore klubu. 

Zasadnutia revíznej komisie sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za rok.  

Kontroluje hospodárenie s nadobudnutými finančnými prostriedkami, ich efektívne 

využívanie v súlade so zámermi a úlohami klubu. 

Kontroluje dodržiavanie prijatých noriem a poriadkov. 

Revízna komisia je oprávnená a povinná kontrolovať všetku činnosť klubu, za tým účelom 

môže požadovať vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov a orgánov klubu.  

Podáva raz ročne členskej schôdzi správu o svojej činnosti, ako aj správu o hospodárení a 

rozpočte klubu, ako aj o zistených nedostatkoch za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

 

Článok 15. 

Športový riaditeľ klubu 

 

Športový riaditeľ klubu, je plateným zamestnancom klubu. Za svoju činnosť zodpovedá 

priamo výkonnému výboru klubu.  

Športový riaditeľ klubu : 

 • zodpovedá za športovo-technickú činnosť klubu, 

 • sleduje termínovú listiny a rozpis súťaží, na základe čoho koordinuje zabezpečenie 

majstrovských zápasov všetkých mužstiev klubu, 

 • informuje výkonný výbor klubu o pre klub záväzných rozhodnutiach SFZ, 

Západoslovenského futbalového zväzu (ďalej len ZsFZ) a Oblastného futbalového zväzu 

(ďalej len ObFZ), ako aj o plnení záverov týchto rozhodnutí, 

 • komplexne vyhodnocuje všetky majstrovské súťaže, v ktorých sú zúčastnené mužstvá klubu 

a predkladá o tom správu výkonnému výboru klubu 1 krát mesačne, 

 • zodpovedá sa výkonnému výboru za odbornú a vzdelávaciu činnosť klubu, 

 • koordinuje prenos najnovších teoretických poznatkov do činnosti klubu, vrátane edičnej 

činnosti, 

 • zúčastňuje sa pri koordinácii výchovy trénerov, 



 • predkladá výkonnému výboru návrhy na zloženie a personálne obsadenie trénerov všetkých 

mužstiev klubu, 

 • predkladá výkonnému výboru návrhy realizačných tímov jednotlivých mužstiev vo 

všetkých vekových kategóriách. 

• vytvára „Metodiku rozvoja mládeže PFK“ a zodpovedá za jej dodržiavanie zo strany 

trénerov všetkých vekových kategórií, ktorí sú povinní sa riadiť týmto dokumentom 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠTVRTÁ ČASŤ 

 

Právna subjektivita a hospodárenie 

 

Článok 16. 

Právna subjektivita klubu 

 

Klub je občianskym združením s právnou subjektivitou. V mene klubu rokuje a navonok ho 

zastupuje prezident klubu, ktorý môže poveriť viceprezidenta, člena výkonného výboru v 

rozsahu im daného poverenia. 

   

Článok 17. 

PFK Piešťany a PFK Junior Piešťany 

 

Najbližším partnerom PFK Piešťany a súčasťou klubu je občianske združenie Prvý futbalový 

klub Junior Piešťany (ďalej len PFK Junior), ktoré zabezpečuje materiálny, trénerský a sčasti 

aj organizačný servis pre deti do 11 rokov v prípravke PFK Piešťany. 

PFK Piešťany poskytuje pre PFK Junior bezplatne a v maximálnej súčinnosti hracie plochy, 

šatne, sprchy a iné priestory štadióna, ktorých využívanie koordinuje športový riaditeľ klubu. 

Všetci aktívni hráči sú registrovaní pod hlavičkou klubu PFK Piešťany, ktorý znáša všetky 

materiálne výdavky spojené s registráciou hráčov a inými záväzkami voči futbalovému zväzu. 

PFK Junior sa takisto finančne podieľa na udržiavaní poriadku v priestoroch klubu. Spôsob 

a výška sú určené zmluvnou dohodou. 

Športová koncepcia PFK Junior je z dôvodu kontinuity a efektivity futbalového 

a osobnostného rozvoja detí totožná s koncepciou PFK Piešťany. Záväzným dokumentom pre 

túto športovú koncepciu je „Metodika rozvoja mládeže PFK“, ktorú vypracováva športový 

riaditeľ klubu a schvaľuje výkonný výbor klubu. 

Manažér PFK Junior v rámci spolupráce zodpovedá za svoju činnosť osobne prezidentovi 

PFK Piešťany. Povinnosti prezidenta voči PFK Piešťany sú určené zmluvnou dohodou. 

V prípade odôvodnenej nespokojnosti je prezident PFK oprávnený podať výkonnému výboru 

PFK Junior návrh na disciplinárne riešenie, ktorým môže byť napomenutie, zrážka z platu 

alebo odvolanie z funkcie. 



Podmienky členstva v klube, uvedené v článku 5. týchto stanov, sa vzťahujú rovnako aj na 

trénerov a vedúcich družstiev prípraviek v PFK Junior. Tieto osoby sa automaticky stávajú 

riadnymi členmi klubu až do ukončenia ich pôsobenia vo funkcii. 

 

 

Článok 18. 

Hospodárenie klubu 

 

Zdroje majetku a príjmov klubu sú : 

 1. Členské príspevky. 

 2. Príjmy z predaja majetku. 

 3. Príjmy z prenájmu majetku. 

 4. Príjmy z futbalových stretnutí, organizovania športových a iných akcií. 

 5. Náhrady za prestupy a hosťovania hráčov. 

 6. Príjmy z reklamných zmlúv a z využitia reklamných práv. 

 7. Príspevky, dary, dotácie a granty, konzultácie a poradenstvo. 

 8. Výsledky z doplnkovej podnikateľskej činnosti. 

 9. Ostatné a náhodné príjmy súvisiace so základnou činnosťou, na ktorú bol klub zriadený. 

  

Získané prostriedky sa využívajú výlučne na zabezpečenie činnosti klubu. 

   

  

Článok 19. 

Finančné hospodárenie klubu 

 

Klub hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok.  

Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený prezident alebo 

ním určený člen výkonného výboru, ktorý je zodpovedný za ekonomickú a účtovnú oblasť. 



Výkonný výbor predkladá členskej schôdzi každoročne správu o hospodárení. 

Hospodárenie bližšie upravujú Smernice ekonomického a finančného hospodárenia a právne 

predpisy Slovenskej republiky. 

 

 

Článok 20. 

Technické zabezpečenie majstrovských zápasov 

  

Klub technicky a materiálne zabezpečuje všetky majstrovské zápasy všetkých družstiev 

klubu.  

Všetky družstvá PFK Piešťany odohrajú domáce majstrovské zápasy spravidla na mestskom 

ihrisku v Piešťanoch. 

   

  

Článok 21. 

Zánik klubu 

 

Klub zaniká : 

 a/ dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným klubom, 

 b/ právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 

Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.  

V prípade zániku združenia v zmysle článku 20. písm. b/ týchto Stanov majetkové 

vysporiadanie vykoná ustanovený likvidátor. 

O zániku klubu jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym 

združením rozhoduje členská schôdza, ktorá zvolí likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná 

všetky dlhy a záväzky klubu a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej 

schôdze. 

Zánik klubu musí byť ohlásený do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. 

 

 



PIATA ČASŤ 

 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

  

 

Článok 22. 

Výklad stanov 

 

1. Záväzný výklad Stanov dáva výkonný výbor a oprávnený je ho tlmočiť prezident. 

2. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách, rozhodnutie prináleží 

Výkonnému výboru. 

   

Článok 23. 

Účinnosť stanov klubu 

 

Prijatím tejto zmeny stanov dňa 07.11.2016 v úplnom znení sa menia a nahrádzajú doterajšie 

znenia stanov a ich dodatky prijaté PFK Piešťany. 

 

V Piešťanoch, dňa 07.11.2016 


