
 
 
 

Stanovy občianskeho združenia 
Podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

 

Asociácia poradcov 
 
 

Hlava I 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Občianske združenie Asociácia poradcov je združením fyzických a právnických osôb. 

2. Občianske združenie názov: Asociácia poradcov 

3. Názov občianskeho združenia v anglickom jazyku: Association of Counsellors 

4. Sídlom Asociácie poradcov je: Ul. Gen. M.R. Štefánika 1246/43, Malacky 90101. 

5. V občianskom združení Asociácia poradcov sa organizačné zložky nezriaďujú. 

 

 

Hlava II 
Poslanie, ciele a činnosť 

 
1 . Poslaním Asociácia poradcov je podpora vzdelávania; osobného a pracovného rozvoja. 

2. Ciele združenia sú najmä tieto: 

a) Združovať jednotlivcov a právnické osoby, ktorí sa profesionálne zaoberajú 

poradenstvom, poradensko-terapeutickou činnosťou a koučovaním, alebo sa o tieto 

oblasti zaujímajú za účelom profesijného a/alebo osobnostného rozvoja a riešenia 

problémov. 

b) Šíriť profesionalitu v oblasti poradenskej činnosti, neustále zvyšovať jeho kvalitu, 

dodržiavať etické a profesijné štandardy, zabezpečovať rozvoj pod supervíziou, 

podporovať výmenu informácií v odbore, rozvíjať a poskytovať programy ako prevenciu 

pred syndrómom vyhorenia. 

c) Rozvíjať poradenstvo prostredníctvom projektov, výcvikov, kurzov, prednášok, 

seminárov, workshopov, konferencií a ďalších aktivít zvyšujúcich jeho odbornú a 



spoločenskú prestíž. 

d) Vytvárať   kvalifikačné a akreditačné systémy pre poradcov, supervízorov, lektorov     a 

koučov. 

e) Hájiť záujmy svojich členov i osôb, ktoré sú dotknuté ich záujmami: a to voči iným 

osobám, organizáciám, obciam, politickým stranám a hnutiam, cirkvám, štátu a orgánom 

štátnej moci a správ. 

f) Vedie zoznam poradcov, lektorov a supervízorov pre poradenskú, lektorskú oblasť na 

svojej webovej stránke. 

3. Asociácia poradcov realizuje činnosť aj v oblasti profesionálneho, sociálneho, 

osobnostného a duchovného rozvoja. 

 

Hlava III 
Orgány AP 

 
1. Orgánmi sú: 

a) Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie. 

b) Správna rada AP je výkonným a riadiacim orgánom združenia. 

c) Kontrolným orgánom združenia je Revízor. 

d) Prezident a Viceprezident asociácie AP je štatutárnym orgánom združenia. 

 

Hlava IV 
Valné zhromaždenie AP 

 
1. Najvyšším orgánom AP je Valné zhromaždenie (ďalej VZ), je zložené zo všetkých 

riadnych členov združenia. 

2. VZ sa schádza najmenej jeden krát v roku. 

3. VZ zvoláva Prezident, alebo Správna rada. 

4. VZ sa zvoláva aj keď o to požiada minimálne polovica členov združenia. 

5. VZ do 15 dní musí zvoliť nového člena Správnej rady, v prípade nečakaného ukončenia 

výkonu funkcie. 

6. Do pôsobnosti VZ patrí: 

a návrh, voľba a odvolávanie členov Správnej rady AP a Revízora, 

b prerokovávanie a rozhodovanie o rozpočte, programe a činnosti AP , 
 

c schvaľovanie Správy o hospodárení, 

d stanovovanie výšky a spôsobu platenia ročného členského príspevku, 

e schvaľovanie zmien stanov AP , 

f rozhodovanie o zrušení združenia a o naložení s jeho majetkom, 

g rozhodovanie v ďalších veciach, ktoré ustanovujú tieto stanovy. 

7. VZ riadi Prezident, alebo ním poverený člen Správnej rady. 

8. VZ je spôsobilé rokovať a hlasovať, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov. Rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. 



9. Z rokovaní VZ sa vypracúva zápisnica, ku ktorej sa priloží prezenčná listina s podpismi 

prítomných členov. Zápisnicu podpíše zapisovateľ a Prezident alebo Viceprezident AP. 

Zápisnice sa evidujú. 

10. Hlasovanie je možné uskutočniť elektronickou formou online, počas online zasadnutia do 

jeho skončenia. Alebo osobne prezenčnou formou. V prípade hlasovania online v návrhu 

na predmet hlasovania bude uvedený termín do kedy je nutné zahlasovať. Hlasovanie je 

platné,  ak  sa  vyjadrí  nadpolovičná  väčšina  všetkých zúčastnených členov, ktorí k 

uvedenému termínu hlasovali. 

 

Hlava V 

Prezident AP 

 
1. AP vedie a zastupuje voči tretím stranám Prezident, a alebo Viceprezident združenia. 

Funkčné obdobie Prezidenta sú 3 roky. Prezident môže byť zvolený aj na ďalšie obdobie, 

avšak spolu len na tri za sebou nasledujúce funkčné obdobia. Ďalšie znovuzvolenie za 

Prezidenta po uplynutí opakovaného funkčného obdobia tri roky. Prezident sa volí 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Správnej rady . Prezidentom AP sa 

môže stať len osoba, ktorá spĺňa osobnostne a kvalifikačné predpoklady podľa Hlavy 

XIV. 

2. Prezidenta navrhuje, volí a schvaľuje Správna rada združenia. 

3. Do pôsobnosti Prezidenta AP patrí: 

a) koná za AP ako štatutárny orgán, 

b) koná vo vzťahu k tretím stranám samostatne, 

c) vedie rokovania Správnej rady AP, 

d) zodpovedá za kanceláriu združenia (ak je kancelária zriadená je oprávnený 

vydávať záväzné nariadenia týkajúce sa činnosti, organizačného poriadku v 

kancelárii združenia). 

 

Hlava VI 
Viceprezident AP 

 
1. Funkčné obdobie Viceprezidenta sú 3 roky. Viceprezident môže byť zvolený aj na ďalšie 

obdobie, avšak spolu len na tri za sebou nasledujúce funkčné obdobia. Ďalšie znovuzvolenie 

za Viceprezidenta po uplynutí opakovaného funkčného obdobia tri roky. Viceprezident sa 

volí nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Správnej rady. Viceprezidentom AP 

sa môže stať len osoba, ktorá spĺňa osobnostne a kvalifikačné predpoklady podľa Hlavy XIV. 

2. Viceprezidenta navrhuje, volí a schvaľuje Správna rada združenia. 

Do pôsobnosti Viceprezidenta patrí: 

a) zastupuje Prezidenta AP vo veciach, na ktoré ho splnomocnil Prezident AP , 

b) vystupuje ako štatutárny orgán, 

c) koná vo vzťahu k tretím stranám samostatne, 



d) vypracováva úlohy, ktoré sú stanovené stanovami AP, 

3. Prezident AP poverí Viceprezidenta AP vykonávaním oprávnení a povinností 

Prezidenta AP v plnom rozsahu pre prípad svojej neprítomnosti. 

 

Hlava VII  

Správna rada AP 
 

1. Správna rada AP je výkonným a riadiacim orgánom združenia, riadiacim orgánom AP 

medzi zasadnutiami VZ. 

2. Správnu radu AP navrhuje, volí a schvaľuje VZ AP. Členovia môžu byť volení opakovane, 

funkčné obdobie je 3 roky. Členom Správnej rady AP sa môže stať len osoba, ktorá spĺňa 

osobnostné a kvalifikačné predpoklady podľa Hlavy XIV. 

3. Správna rada má 5 členov: Prezidenta, Viceprezidenta, hospodára a dvoch členov 

Správnej rady. Funkcie v Správnej rade sa nesmú kumulovať a vykonávať jedným členom. 

4. Na čele Správnej rady je Prezident AP. 

5. Správna rada za svoju činnosť zodpovedá VZ. 

6. Prezident Správnej rady riadi jej činnosť, zvoláva zasadnutia Správnej rady, min. raz za 6 

mesiacov alebo podľa potreby a je oprávnený konať v mene združenia. 

7. Do pôsobnosti Správnej rady AP patrí: 

a) predkladá VZ návrh ročného rozpočtu a správu o hospodárení, 

b) koordinuje  a zjednocuje činnosť členov AP, 

c) rozhoduje o použití finančných prostriedkov, 

d) schádza sa minimálne raz za 6 mesiacov, 

e) prijíma a odvoláva členov AP 

f) pri hlasovaní má každý člen Správnej rady jeden hlas, v prípade nerozhodnosti 

rozhoduje, kde sa priklonil Prezident AP, 

g) ďalšie záležitosti, ktoré určujú tieto Stanovy. 

8. Z rokovaní Správnej rady AP sa vypracúvajú zápisnice, ktoré sa vždy evidujú. 

9. Za účelom výkonu niektorých úkonov materiálno-technického, administratívne- 

organizačného  a informačného  charakteru,  ktoré patria do pôsobnosti  Prezidenta  AP  

a Správnej rady AP, môže Správna rada AP po dohode s Prezidentom AP a na jeho návrh 

zriadiť kanceláriu, a/alebo stanoviť generálneho sekretára AP. Generálny sekretár 

zodpovedá za svoju činnosť Prezidentovi AP, ktorý môže kedykoľvek navrhnúť jeho 

odvolanie, o ktorom rozhodne Správna rada nadpolovičnou väčšinou hlasov.  Odmenu   a 

pracovnú náplň navrhuje a schvaľuje Správna rada AP. 

 

Hlava VIII 
Revízor AP 

 

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá VZ. 



2. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade. 

3. Revízor kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku, kontroluje hospodárenie 

združenia, upozorňuje Správnu radu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 

4. Správy o svojej činnosti revízor predkladá Správnej rade združenia. 
 

 

Hlava IX 
Členstvo v AP 

 
1. Riadnym členom AP sa môže stať plnoletá fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá : 

a) absolvovala kurz, školenie v oblasti poradenstva ( popr. terapie, hypnóza a pod.) min. 120 

hodín, 

b) a má min. SŠ vzdelanie a vykonáva poradenskú prax v humánnej oblasti min. 3 roky, 

c) alebo má VŠ vzdelanie a vykonáva poradenskú, terapeutickú alebo psychologickú prax 

d) súhlasí so Stanovami, s cieľom činnosti AP 

2. Zaplatí členský príspevok na kalendárny rok. 

3. Člen v prípravke sa môže stať plnoletá fyzická osoba, ktorá: 

a) podporuje poradenskú činnosť, 

b) vzdeláva a rozvíja sa v poradenskom smere, 

c) súhlasí so Stanovami, s cieľom činnosti AP 

d) zaplatí členský príspevok na kalendárny rok. 

4. Čestným členom asociácie sa môže stať Významná osoba, ktorá má zásluhy v poradenstve, 

terapiách, alebo koučingu. Návrh na udelenie čestného člena môže predložiť Správnej rade každý 

riadny člen a čestné členstvo podlieha schváleniu. 

5. Členstvo vzniká prijatím buď za riadneho člena AP, alebo za člena v prípravke a zaplatením 

členského príspevku za kalendárny rok. O prijatí za riadneho a čestného člena rozhoduje Správna 

rada na základe písomnej prihlášky a doloženia dokladov o splnení požiadavky. 

6. Členský príspevok je nutné zaplatiť do 15 dní od registrácie, alebo do 31.1 kalendárneho roka. 

7. Všetky údaje o členoch sa uchovávajú a používajú v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov (GDPR). 

8. Členstvo zaniká : 

a) vystúpením člena – v deň doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia, 

b) vylúčením – dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení, 

Člena AP vylúči Správna rada, ak zistí, že opakovane (napriek upozorneniu), alebo hrubo porušil 

svoje povinnosti uvedené v Hlave X. Rozhodnutie o vylúčení Člena sa vyhotoví písomne, pričom 

jeho vylúčenie sa musí oznámiť písomne dotknutému členovi AP. Rozhodnutie nadobúda 

právoplatnosť oznámením dotknutému členovi. Rozhodnutie o vylúčení člena môže zrušiť VZ, ak 

zistí, že Správna rada vylúčila daného člena nelegitímne. 

c) vyčiarknutím – z dôvodu nečinnosti člena a neplatenia členského príspevku, 

d) úmrtím fyzickej osoby, alebo zánikom právnickej osoby 

e) zánikom občianskeho združenia. 
 



Hlava X 
Práva a povinnosti členov AP 

 
1. Riadny člen združenia AP má tieto práva: 

a) voliť a byť volený do funkcií a do orgánov AP, 

b) klásť otázky a žiadať o vysvetlenie Prezidenta, Viceprezidenta a členov Správnej rady AP, 

c) podieľať  sa  na aktivitách, podujatiach, ktoré organizuje AP, využívať informácie a 

produkty združenia. 

2. Riadny člen združenia AP má tieto povinnosti: 

a) zachovávať dobré meno združenia 

b) platiť členský príspevok, 

c)  podieľať sa na aktivitách, ktoré organizuje AP a prispievať tak k dosiahnutiu cieľa činnosti 

v zmysle ustanovenia Hlava II, 

d) dodržiavať Stanovy združenia a etické princípy (podľa Etického kódexu AP), plniť 

uznesenia orgánov združenia, 

e) v prípade, že je zvolený do funkcie alebo do orgánu AP, vykonávať úlohy a povinnosti 

vyplývajúce z toho v prospech združenia. 

3. Člen v prípravke združenia AP má tieto práva a povinnosti: 

a) zachovávať dobré meno združenia 

b) platiť členský príspevok, 

c) dodržiavať Stanovy združenia 

d)  podieľať  sa  na  aktivitách,  podujatiach, ktoré organizuje AP, využívať informácie a 

produkty združenia. 

4. Čestný člen združenia AP má tieto práva a povinnosti: 

a) zachovávať dobré meno združenia 

b) dodržiavať Stanovy združenia 

c) podieľať sa na aktivitách, podujatiach, ktoré organizuje AP, využívať informácie a produkty 

združenia. 

 

Hlava XI 
Hospodárenie AP 

 
1. AP hospodári s hnuteľnými a nehnuteľným majetkom. 

2. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky najmä v nasledovných formách: 

a) dobrovoľné členské príspevky, 

b) dary a príspevky právnických a fyzických osôb, 

c) finančné prostriedky získané z činnosti AP, 

d) príjmy z dotácií a grantov, 

e) iné príjmy. 

3. Podnikateľskú činnosť ako doplnkovú činnosť zameranú na zabezpečenie plnenia ostatných 

cieľov združenia, združenie vykonáva v súlade s právnymi predpismi a na základe oprávnení 



vydaných podľa platných právnych predpisov. 

4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 

5. Hospodár, vykonávajúci hospodárenie s finančnými hodnotami združenia, vypracúva na konci 

kalendárneho roku Správu o hospodárení s finančnými hodnotami majetku združenia, ktorú 

predkladá na rokovaní VZ. Takisto predkladá na rokovanie VZ návrh rozpočtu AP na nasledovný 

kalendárny rok. 

6. Revízor kontroluje hospodárenie. 
 

Hlava XII  
Výdavky združenia 

 
1. Výdavkami združenia sú: 

a) Výdavky na financovanie účelu združenia v súlade so Stanovami združenia, 

b) Výdavky na správu a prevádzku združenia. 

2. Výdavky  na  správu  a prevádzku  združenia  zahŕňajú  všetky  výdavky  súvisiace  so  správou  a 

prevádzkou združenia, vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných výkonným 

pracovníkom združenia a odmien a náhrad výdavkov členom jeho orgánov, ktoré vznikli pri 

výkone funkcie. 

3. Výšku výdavkov združenia predkladá v rámci návrhu rozpočtu Správna rada a schvaľuje VZ. 

 

Hlava XIII  
Zmena stanov AP 

 
1. Stanovy AP je oprávnené meniť VZ na základe návrhu Správnej rady AP, alebo písomného návrhu 

aspoň jednej tretiny členov združenia predloženého všetkým členom združenia najneskôr dva 

kalendárne týždne, pred konaním rokovania na ktorom sa má o zmene stanov združenia 

rozhodnúť. O zmene Stanov združenia rozhoduje VZ ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých členov. Rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. 

 

Hlava XIV 
Kvalifikačné predpoklady Prezidenta, Viceprezidenta a 

členov Správnej rady AP 

 
1. Osobnostné a Kvalifikačné predpoklady Prezidenta a Viceprezidenta AP : 

- VŠ druhého stupňa v humánne orientovanom odbore 

- Prax v poradenskej (terapeutickej) činnosti min. 10 rokov 

- Bezúhonnosť 

- Morálnosť 

- Organizačné schopnosti 



- Komunikatívnosť 
 

2. Osobnostné a Kvalifikačné predpoklady členov Správnej rady AP: 

- VŠ druhého stupňa 

- Prax v poradenskej (terapeutickej) činnosti min. 5 rokov 

- Bezúhonnosť 

- Morálnosť 

- Organizačné schopnosti 

- Komunikatívnosť 
 

Hlava XV  

Zrušenie AP 

 
1. AP zrušuje sa: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo 

b) zlúčením s iným občianskym združením. 

Rozhoduje o tom VZ,  ktoré  menuje  likvidátora.  Likvidátor  najskôr  vyrovná  všetky  pohľadávky a 

záväzky združenia. Ukončenie likvidácie združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení 

likvidácie MV SR. 

2. AP je oprávnené zrušiť aj VZ, a to na základe písomného návrhu aspoň polovice členov združenia 

predloženého všetkým členom združenia najneskôr jeden kalendárny mesiac pred konaním 

rokovania VZ, na ktorom sa má o zrušení združenia rozhodnúť. VZ rozhoduje o zrušení združenia 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia, pričom sa vyžaduje prítomnosť. viac 

ako dvoch tretín všetkých členov AP. 

3. Právoplatným rozhodnutím MV SR o rozpustení združenia. 

 

Hlava XVI 
Etický kódex AP 

 
1. Morálna a odborná zodpovednosť poradcu. Poradca je vždy kompetentný a pripravený pred 

začatím poradenského procesu. Poradca sa správa eticky a nesie plnú zodpovednosť za svoje 

správanie a výkon činnosti. 

2. Klienta informuje o všetkých pravidlách a podmienkach spolupráce a poradenstva ešte skôr ako 

začne výkon činnosti. Ponúka v rámci poradenského procesu len také služby, ktoré sú v súlade   s 

vlastnými profesionálnymi kompetenciami a s vlastnými skutočnými možnosťami. Jasne ho 

informujeme o cene, čase a priestore, ale aj spôsobe procesu. 

3. Poradenský proces je vedený v prospech klienta. 

4. Rešpektuje rozhodnutia klienta. Každé rozhodnutie klienta plne rešpektuje a nespochybňuje ho. 

Poradenstvo nie je od slova radiť a dávať vlastný názor, ale viesť klienta k vlastnej rade, vlastnej 

zmene. Poradca plne rešpektuje rôznorodosť a rozmanitosť všetkých zúčastnených. 

5. Poradca stále rozvíja svoje profesionálne kompetencie, odborné znalosti a zručnosti. Poradca sa 



nepretržite vzdeláva a rozvíja svoje schopnosti sebakontroly a sebazdokonaľovania 

6. V poradenskom procese sa preferuje správna voľba prístupu. Poradca vyberá vhodnú metódu, 

prístup, alebo techniku, pre každého klienta individuálne, aby mohol nájsť vlastné riešenia. 

7. Dodržujeme hranice vzťahu – klient- poradca. 

8. Všetky informácie o klientovi sú dôverné a nesmú sa zneužívať. Poradca dodržuje zákonné 

nariadenia v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (GDPR). 

9. V prípade trestnej činnosti, alebo ohrozenia iných osôb, koná v zmysle trestného zákona. 

10. Poradca vykonáva poradenskú činnosť pod supervíziou. 
 

Hlava XVII 

Zoznam poradcov 

 
1. AP vedie zoznam poradcov. 
2. Do zoznamu môže byť zapísaný poradca ktorý spĺňa kritéria: 

a) Je riadnym členom AP 

b)  Má VŠ vzdelanie v humánne orientovanej profesii a prax min. 3 roky v pomáhajúcej profesii, alebo 

poradenstve, terapiách, alebo koučovacích službách, 

c) alebo má VŠ vzdelanie a prax min. 5 rokov v pomáhajúcej profesii, alebo poradenstve, terapiách, 

alebo koučovacích službách, 

d) alebo má SŠ vzdelanie s maturitou, a má prax 7 rokov v pomáhajúcej profesii, alebo poradenstve, 

terapiách, alebo koučovacích službách, 

e) a absolvoval poradenský, mediačný, koučovací, terapeutický výcvik dokopy min. 200 hod., 

3. V zozname je uvedené meno a priezvisko poradcu, adresa poskytovania poradenstva, webová 

adresa, kontakt a krátky profil vzdelania a praxe o poradcovi. 

 

Hlava XVIII 
Zoznam supervízorov 

 
1. AP vedie zoznam supervízorov poradcov. 
2. Do zoznamu môže byť zapísaný supervízor ktorý spĺňa kritéria: 

a) Je riadnym členom AP 

b) Má VŠ vzdelanie v humánne orientovanej profesii, osvedčenie o absolvovaní akreditovaného 

kurzu MŠ supervízia min. 240 hod. a prax min. 5 rokov v pomáhajúcej profesii, alebo 

poradenstve, terapiách, alebo koučovacích službách, 

c) alebo má VŠ vzdelanie v humánne orientovanej profesii, absolvoval akreditovaný kurz MŠ 

poradenský, mediačný, koučovací, terapeutický výcvik dokopy min. 300 hod. a prax min. 6 rokov 

v pomáhajúcej profesii, alebo poradenstve, terapiách, alebo koučovacích službách, 

d) alebo má VŠ vzdelanie, osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ supervízia min. 240 

hod. a prax min. 10 rokov v pomáhajúcej profesii, alebo poradenstve, terapiách, alebo 

koučovacích službách, 

3. V zozname je uvedené meno a priezvisko supervízora, adresa poskytovania poradenstva, 



webová adresa, kontakt a krátky profil vzdelania a praxe o poradcovi. 

 

Hlava IX 
Účinnosť stanov AP 

 
1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie združenia na MV SR. 

2. Združenie AP vzniká dňom registrácie na MV SR. 

3. Na vzťahy neupravené týmito Stanovami sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných predpisov. 
 


