
 1 

SLOVENSKÁ AMATÉRSKA FEDERÁCIA 
SILOVÉHO TROJBOJA 

AWPC - Slovakia 
 

STANOVY 
 

Základné ustanovenia 
čl. 1 

 
 
1.1. SLOVENSKÁ AMATÉRSKA FEDERÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA (ďalej len 

AWPC – Slovakia ) je občianským združením v zmysle zákona č. 83/ 1990 Zb. o 
združovaní občanov a v znení neskorších predpisov, ktorú spoločne tvoria oddiely a 
kluby silového trojboja a jednotlivci na území Slovenskej republiky. 
  

1.2. AWPC – Slovakia je otvorenou a nezávislou, nepolitickou organizáciou, vyvíjajúcou 
činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. 

 
1.3. Pre medzinárodný styk je úradný názov v angličtine : 

SLOVAK AMATEUR  POWERLIFTING FEDERATION v skratke AWPC - Slovakia 

1.4. AWPC - Slovakia má samostatnú právnu subjektivitu, sídlo  je Rybníkova 15/B, 917 01 
Trnava 

 
Cieľ a činnosť 

čl. 2 
 
2.1. Účelom činnosti AWPC – Slovakia  je vyvíjať aktivity športu, ktoré smerujú 

k zvyšovaniu  kondície, fyzickej zdatnosti bez poškodenia zdravia  nielen vo 
vrcholovom športe. 

2.2. Podporovať šport detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých. 
2.3. Svojou činnosťou a aktivitami obzvlášť pôsobiť so zreteľom na všetky vekové skupiny, 

tieto získať pre aktívne trávenie voľného času prostredníctvom športu  pre silový trojboj 
a tlak na lavičke. 

2.4. Organizovať súťaže , podujatia , semináre ,akcie, prostredníctvom ktorých chceme 
poukazovať na pozitívny vplyv silového trojboja a tlaku na lavičke. 

2.5. AWPC – Slovakia v súlade so svojimi členmi a potrebami spolupracuje so štátnymi 
orgánmi, športovými organizáciami, fitnes centrami, klubmi a firmami v Slovenskej 
republike. 

2.6. Uskutočňuje výber talentov z rekreačných foriem športovej činnosti za účelom 
zaradenia do výkonnostného športu. 

2.7. AWPC – Slovakia organizuje domáce a medzinárodné súťaže, na týchto podujatiach sa 
zúčastňujú členovia nominovaní výkonnou radou AWPC – Slovakia. 

2.8. AWPC – Slovakia spolupracuje s medzinárodnými organizáciami z oblasti silového 
trojboja a tlaku na lavičke. 
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2.9. AWPC – Slovakia vydáva stanovy, vnútorné smernice, súťažný poriadok, zabezpečuje 
výchovu trénerov, rozhodcov, vydáva potrebné licencie, vedie svoju matriku členov, 
rozhodcov, trénerov. 

2.10. AWPC – Slovakia vyvíja učebno-metodickú činnosť , organizuje školenia ,semináre a 
iné akcie. 

2.11. AWPC – Slovakia zabezpečuje propagáciu a informuje o svojej činnosti v médiách a na 
verejnosti. 

 
         

Členstvo v AWPC - Slovakia 
čl. 3 

 
3.1. AWPC – Slovakia má riadnych, individuálnych, združených a čestných členov. 

Členmi AWPC – Slovakia sa môžu stať všetci občania SR i priaznivci , ktorí žijú mimo 
územia SR a dovŕšili vek 13 rokov.O prijatí rozhoduje Výkonná rada (VR)  AWPC – 
Slovakia. 

3.2. Riadnymi členmi sú fitnes centrá, kluby, oddiely a jednotlivci. Môžu mať vlastnú 
právnu subjektivitu. 
Riadnych členov prijíma a uvoľňuje Výkonná rada AWPC – Slovakia, ak sú splnené 
podmienky registrácie. 
Riadni členovia majú právo zúčastniť sa konferencie a uplatňovať svoje 
návrhy,pripomienky, vyžadovať informácie o činnosti AWPC – Slovakia. 

3.3. Individuálnym členom AWPC – Slovakia sa môže stať aj osoba , ktorá je členom v inej 
organizácii s právnou subjektivitou. 

3.4. Združenými členmi sa môžu stať združenia, ktorých cieľom je napomáhať AWPC – 
Slovakia k jej rozvoju. O prijatí združených členov rozhoduje konferencia. Ich 
zástupcovia môžu byť prizvaný na rokovanie. 

3.5. Za čestných členov môžu byť prijaté osoby , ktoré sa obzvlášť významne zaslúžili o 
rozvoj  AWPC – Slovakia. 

3.6. Členstvo v AWPC – Slovakia zaniká vystúpením, ktoré sa podáva písomnou formou , 
ukončením činnosti, alebo právnym zaniknutím subjektu, ktorý neplatil členské 
príspevky za obdobie dlhšie ako jeden rok, vylúčením VR AWPC – Slovakia v prípade 
porušenia stanov, resp. ďalších vnútorných predpisov – smerníc APF – Slovakia.  

3.7. Dokladom o členstve v AWPC – Slovakia  je členský preukaz. Jeho právoplatnosť je 
podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok.  

 
Právo a povinnosť členov 

čl. 4 
 
4.1.  Riadni členovia majú právo: 

a/ prostredníctvom volených respektíve poverených zástupcov sa zúčastňovať na    
konferenciách a voliť orgány AWPC – Slovakia . Vyjadrujú záujmy svojich členov, 
tlmočia ich názory. 
b/ navrhovať činnosti a úlohy, ktoré by mala realizovať AWPC – Slovakia, prípadne aj 
jednotlivé združené organizácie. 
c/ podieľať sa na konkrétnej činnosti AWPC – Slovakia, ktorá bude viesť k jej rozvoju , 
popularite a úspechu. 
d/ volebné – aktívne a pasívne byť volený do funkcie s prihliadnutím na svoju 
odbornosť, kvalifikáciu, bezúhonnosť a vek (minimálne dovŕšených 18 rokov) 
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e/ v rámci svojej vlastnej subjektivity rozvíjať činnosť v súlade so stanovami AWPC – 
Slovakia i vlastnými stanovami, realizovať svoj vlastný plán činnosti, spolupracovať so 
štátnymi orgánmi a organizáciami na území SR i v zahraničí 

4.2. Riadni členovia majú povinnosti : 
a/ dodržiavať stanovy AWPC – Slovakia a vydané vnútorné predpisy, resp. interné 
smernice 
 b/ podieľať sa na činnosti AWPC – Slovakia a riadne vykonávať voľbou prijaté funkcie  
c/ chrániť, zveľaďovať a ochraňovať majetok slúžiaci AWPC – Slovakia 
d/ riadne a včas platiť členské príspevky  

4.3. Združení členovia majú právo: 
a/ zvolení zástupcovia sa môžu zúčastňovať na rokovaniach konferencie, v prípade 
riadneho delegovania riadnymi členmi majú právo aj hlasovať 

4.4.      Združení členovia majú povinnosti : 
a/ pôsobia v prospech AWPC – Slovakia, posilňujú jej spoločenskú úroveň a úspešnosť 
na verejnosti 
c/ vydávajú svoje smernice resp. stanovy, ktorými upravujú vzťahy k AWPC – 
Slovakia, tieto nesmú odporovať stanovám AWPC – Slovakia 
 

Štruktúra orgánov AWPC – Slovakia 
čl. 5  

 
5.1. Orgánmi AWPC – Slovakia sú : 

a/ Konferencia 
b/ Výkonná rada 
c/ Dozorná rada 

5.2. Orgány AWPC – Slovakia zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne: 
a/  Konferencia - členom AWPC – Slovakia 
b/  Výkonná rada – konferencii 
c/  Dozorná rada – konferencii resp. výkonnej rade 
 

Konferencia AWPC – Slovakia 
čl. 6  

 
6.1. Najvyšším orgánom AWPC – Slovakia je konferencia, ktorá sa koná najmenej jeden 

krát ročne. Termín a miesto konferencie stanoví VR 30 dní vopred a informuje o tom 
všetky subjekty písomnou formou – pozvánkou. 

6.2. Konferencie sa zúčastňujú riadni členovia AWPC – Slovakia v počte minimálne jeden 
delegát za subjekt, ktorý musí mať písomné poverenie svojím subjektom. 

6.3. Konferencie sa zúčastňujú s platným hlasom aj členovia VR AWPC – Slovakia. 
6.4. Konferencia je uznášania schopná, ak bola včas a riadne oznámená, bez zreteľu na počet 

zúčastnených. 
6.5. VR je oprávnená pozvať na konferenciu aj ďalšie osoby, pokiľ to považuje za potrebné, 

vzhľadom na obsah prejednávaných záležitostí. 
6.6. Zásadné návrhy na zmenu stanov, smerníc a poriadkov AWPC – Slovakia, prihlášky za 

členov, musia byť výkonnej rade zaslané 15 dní pred dňom konania konferencie a VR o 
nich informuje svojich členov. 

6.7. Konferenciu riadi predsedajúci, ktorého určí VR AWPC – Slovakia.  
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Právomoc a pôsobnosť konferencie 
čl. 7  

 
7.1. Konferencia má v rámci pôsobnosti AWPC – Slovakia právomoc normotvornú , 

rozhodcovskú a kontrolnú. 
7.2. Konferencia AWPC – Slovakia : 

a/ prerokúva správu o činnosti AWPC – Slovakia za uplynulé obdobie, jej súčasťou je aj 
správa o činnosti. 
b/ schvaľuje stanovy , ich zmeny a doplnky. 
c/  volí členov rady, prezidenta, dozornú radu a jej predsedu. 
d/ prijíma riadnych  , združených, individuálnych a čestných členov AWPC - Slovakia 
e/ pred  každým hlasovaním sa rozhodne o jeho spôsobe. 
f/ návrh je prijatý, ak za tento hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov          
   s právom hlasovať. 
 

Voľby 
čl. 8 

 
8.1. Prezidenta, členov výkonnej rady, predsedu dozornej rady  volia delegáti s právom 

hlasovať. 
8.2. Volebná komisia navrhuje na každú volebnú funkciu najmenej dvoch kandidátov. 

Volené osoby musia byť členmi AWPC - Slovakia. Navrhovaný kandidát musí svoj 
súhlas vyjadriť osobne , alebo v prípade neprítomnosti písomne. 

8.3. Pri voľbe prezidenta, členov výkonnej rady, predsedu dozornej rady je zvolený 
kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčeinu hlasov 

8.4. Funkčné obdobie dozornej rady , prezidenta AWPC – Slovakia je 5 rokov 
8.5. Podrobný priebeh volieb upraví VR AWPC - Slovakia 
 

Mimoriadna konferencia 
čl. 9 

 
9.1  Mimoriadna konferencia môže byť zvolená ak o to požiadajú  2/3 členov VR ,alebo 

minimálne 50% členov AWPC - Slovakia . V tomto prípade musí byť konferencia 
zvolená do 40 dní odo dňa rozhodnutia VR. 
 

Výkonná Rada 
čl. 10 

 
10.1. Výkonná rada ( VR ) je výkonným orgánom  AWPC - Slovakia, operatívne riadi 

činnosť AWPC – Slovakia v jej jednotlivých činnostiach. 
10.2. VR je trojčlenný-  tvorí ho prezident, viceprezident, a generálny sekretár, ktorých zvolí 

konferencia. 
10.3. VR zvoláva prezident AWPC - Slovakia , alebo ním poverený člen VR. Zasadnutia sa 

uskutočňujú podľa potrieb a závažností najmenej trikrát do roka. 
10.4. VR je uznášania schopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
10.5. VR zodpovedá za svoju činnosť konferencii 
10.6. VR je jedine oprávnená podávať záväzný výklad stanov, prijímať dočasné zmeny 

stanov, ak tieto zmeny neznesú odklad do konania konferencie, o týchto zmenách musí 
VR informovať svojich členov a predniesť ich na schválenie na najbližšej konferencii 

10.7. Práva a povinnosti VR: 
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a) riadi a zabezpečuje činnosť AWPC – Slovakia medzi Konferenciami 
b) VR rozhoduje o otázkach súťaží a účastí na medzinárodných podujatiach 
c) VR rozhoduje o zabezpečení akcií a činností AWPC - Slovakia 
d) rozhoduje o odvolaniach 
e) pripravuje návrhy a podklady pre rokovanie konferencie 
f) zabezpečuje styk s domácimi a zahraničnými zväzmi, klubmi a médiami 
g) schvaľuje trénerov, rozhodcov a členov komisií 

 
  

Dozorná rada 
čl. 11 

 
11.1. Dozorná rada (DR) je kontrolný orgán , ktorý uskutočňuje kontrolnú činnosť, 

hospodárenia, dodržiavanie noriem, stanov a ostatných dokumentov prijatých 
konferenciou resp.  VR. 

11.2. Dozorná rada predkladá jedenkrát ročne správu o svojej činnosti VR. Dozorná rada 
zodpovedá za svoju činnosť konferencii, kde predpokladá svoju správu.  

11.3. Dozorná rada je 3člená,  jej funkčné obdobie je 5 rokov , jej členmi nemôžu byť 
členovia VR. Členov Dozornej rady zvolí konferencia, ktorá zvolí spomedzi týchto aj 
predsedu DR. Predseda DR, sa môže zúčastňovať zasadnutí VR s hlasom poradným. 

 
 

Hospodárenie AWPC – Slovakia 
čl. 12 

 
12.1. Možné zdroje majetku a finančných zdrojov sú : 

a /  príjmy s reklám a vlastnej podnikateľskej činnosti v súlade so zákonom. 
b/  dary a dotácie od sponzorov.  
c/  úroky z deponovaných vkladov. 
d/  štátne dotácie a príspevky. 
e/  dotácie za vypracované a zrealizované projekty. 
f/  členské príspevky členov. 
g/ poplatky za registráciu a prestupy 
h/ poplatky a pokuty ukladané na súťažiach 
i/ náhrady za televízne prenosy zo športových akcií organizovaných AWPC - Slovakia 

12.2. AWPC - Slovakia hospodári na základe rozpočtu na kalendárny rok. Hospodárením je 
poverený člen VR. 

 
Symbolika AWPC – Slovakia 

čl. 13 
 
13.1. AWPC - Slovakia má svoju vlajku a znak 
 

Právna subjektivita 
čl. 14 

 
14.1. AWPC – Slovakia  je samostatným záujmovo – športovým združením s právnou 

subjektivitou          
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14.2. V mene AWPC - Slovakia rokuje VR AWPC - Slovakia, ktorú navonok zastupuje 
prezident, alebo iný radou  poverený člen VR. resp. člen AWPC - Slovakia v rozsahu im 
daného zmocnenia. 

 
Záverečné ustanovenie 

čl. 15 
 

15.1. AWPC - Slovakia môže zaniknúť na základe  uznesenia prijatého nadpolovičnou 
väčšinou hlasov na konferencii, alebo rozhodnutím  MV SR. 

15.2. Konferencia určí spôsob zániku organizácie a naloženie s majetkom , právne a 
záväzkové povinnosti . 

15.3. Platnosť týchto stanov končí prijatím nových a  registráciou na MV SR. 
15.4. Stanovy Slovenskej amatérskej federácie silového trojboja (AWPC – Slovakia) boli 

schválené na ustanovujúcej konferencii AWPC – Slovakia, dňa 16.04.2005 a  
nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


