
S T A N O V Y 
 
Asociácia pútnických organizácií je združením fyzických a právnických osôb, je 
ekumenickým spoločenstvom, združením občianskych združení a neziskových organizácií, 
občianskych iniciatív i jednotlivcov pôsobiacich v oblasti rozvoja pútnictva, spirituálneho a 
náboženského turizmu, je združením správcov poverených správou pútnických miest 
kresťanských cirkví na Slovensku.  
 
Asociácia pútnických organizácií používa skratku APO. Skratka APO nie je súčasťou názvu 
združenia. 
 
APO pôsobí na území celého Slovenska, jeho sídlom je Dom Pútnika, Nám. sv. Mikuláša 12, 
917 01 Trnava. 
 
Svoju činnosť vykonáva v súlade s Ústavou SR, platnými zákonmi SR. 
 
V rozvoji pútnictva na Slovensku hľadá spoluprácu i záštitu v konferencii biskupov 
Slovenska, Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferencii 
predstavených ženských reholí na Slovensku. 
 
Spolupracuje s vládnymi aj nevládnymi inštitúciami, tretím sektorom, s Cirkvami a 
verejnosťou v SR i v zahraničí. 
 

1. článok 
Ciele asociácie 

 
1. podpora a rozvoj pútnictva na Slovensku 
2. podpora a rozvoj pútnických miest Slovenska 
3. budovanie infraštruktúry a služieb pre pútnické cesty a pútnikov 
4. šírenie osvety a zlepšovanie informovanosti o pútnických miestach Slovenska 
v rámci širokej verejnosti 
5. podpora a rozvoj duchovného sprevádzania (coauching) 
6. tvorba projektov, edičná a publikačná činnosť 
 

2. článok 
Členstvo v asociácii 

 
APO vznikla na základe spolupráce subjektov: Občianske združenie Spojené ruky, Zväz 
skautov maďarskej národnosti, OZ Via Mariae, OZ Priatelia Svätojakubskej cesty, 
vydavateľstvo Alfa a Omega, Mgr. Ing. Miriam Janegová, Zoborský skrášľovací spolok. 
 
Členom asociácie sa môže stať občianske združenie, nezisková organizácia alebo občianska 
iniciatíva, ktorá súhlasí so Stanovami APO a predloží svoju písomnú žiadosť o členstvo Rade 
APO. 
 
O členstvo v asociácii môže požiadať aj fyzická osoba, t.j. správca poverený správou 
konkrétneho pútnického miesta, ak súhlasí so Stanovami APO a predloží písomnú žiadosť o 
členstvo Rade APO. 
 
Členstvo vzniká uznesením Rady APO. Na členstvo v APO nevzniká právny nárok. 



 
Písomnú žiadosť o členstvo v APO predkladá štatutárny zástupca žiadateľa Rade APO, ktorá 
ho prerokuje a o schválení/neschválení členstva písomne informuje štatutárneho zástupcu 
žiadateľa. 
 
Členstvom v APO člen APO nadobúda práva a vznikajú mu povinnosti. 
 
Členská organizácia, iniciatíva písomným poverením deleguje do Rady APO dvoch svojich 
zástupcov. 
 
Správca poverený správou konkrétneho pútnického miesta písomným poverením deleguje do 
Rady APO jedného zástupcu. 
 
Členstvo v APO nie je časovo podmienené. 
 
Členstvo zaniká: 
a) dňom zániku organizácie, 
b) dňom vystúpenia organizácie z APO, 
c) dňom rozhodnutia Radou APO o zrušení členstva v APO. 
 
Práva člena: 
Členské organizácie a iniciatívy majú právo prostredníctvom svojich delegovaných 
zástupcov: 
- využívať zariadenie APO a poskytované výhody. 
- voliť členov Rady APO, 
- zástupcovia členov majú právo byť volení do orgánov APO po dovŕšení 18 rokov veku. 
- žiadať informácie a vysvetlenia o činnosti orgánov APO. 
- osobne a aktívne sa zúčastňovať na jednaniach APO. 
- dávať návrhy na zlepšenie činnosti APO. 
 
Povinnosti člena: 
- dodržiavať Stanovy a ostatné prijaté dokumenty APO 
- podľa svojich možností a schopností prispievať k dobrému menu organizácie a chrániť 
hmotný, nehmotný majetok a záujmy APO 
- pomáhať ostatným členom napĺňať spoločné ciele a rozhodnutia 
 

3. článok 
Organizačná štruktúra a orgány asociácie 

 
Orgány APO sú: Rada APO, predseda APO, kontrolór APO 
 
1. Najvyšším orgánom APO je Rada APO. 
 
Členmi Rady APO sú zástupcovia jednotlivých členských organizácií. Tí sú do Rady APO 
delegovaní písomným poverením svojich štatutárnych zástupcov. 
 
Každá členská organizácia, iniciatíva, pútnické miesto môže do Rady APO delegovať najviac 
dvoch svojich zástupcov. 
 



Písomné poverenie o zastupovaní členskej organizácie, iniciatívy delegáti predkladajú vždy 
na začiatku pracovného stretnutia Rady APO. 
 
Rada APO schvaľuje zmenu Stanov APO. 
 
Rada APO spravuje hmotný majetok APO a zodpovedá za jeho účelné používanie. Deleguje 
úlohy predsedovi a kontrolórovi APO. 
 
Rada APO sa stretáva pravidelne 1x/štvrťročne. 
 
Rada APO môže zasadať aj výnimočne, ak o stretnutie požiada 1/3 jej delegovaných 
zástupcov. 
 
Zasadnutie Rady APO sa môže konať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegovaných 
členov. 
 
Rada APO zo svojich delegovaných členov volí na obdobie jedného kalendárneho roka 
predsedu a kontrolóra APO. 
 
2. Predseda Rady APO je štatutárnym zástupcom APO. 
 
Zastupuje APO navonok, podpisuje dokumenty. Vypracúva správy o činnosti a predkladá ich 
Rade APO na pravidelných stretnutiach. Zvoláva stretnutie Rady APO. Zvoláva výnimočné 
zasadnutie Rady APO na základe písomnej žiadosti 1/3 delegovaných zástupcov. 
 
3. Kontrolór APO kontroluje finančnú činnosť predsedu Rady APO. 
 
Spoločne s predsedom APO spravuje účty APO. Vypracúva správy z hospodárenia APO a 
predkladá ich Rade APO na pravidelných stretnutiach. 
 
4. Činnosť orgánov APO každoročne preverí nezávislý finančný a personálny audit. 
 
Správa z nezávislého a finančného auditu je verejná a dostupná všetkým organizáciám a ich 
členom na webovej stránke APO. 
 

4. článok 
Hospodárenie asociácie 

 
1. APO vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. Týmito 
prostriedkami disponuje v súlade s legislatívou SR, Stanovami APO a inými prijatými 
dokumentmi 
 
2. Príjmy APO tvoria: dotácie, príjmy z poskytovania služieb, príjmy z 2% daní, dobrovoľné 
dary a iné príjmy 
 
3. Likvidácia organizácie 
 
Pri zániku združenia Rada APO ustanoví likvidátora, ktorý vykonáva majetkovo – právne 
vysporiadanie. Po ukončení likvidácie zánik APO oznámi predseda APO do 15 dní 
Ministerstvu vnútra SR. 



Likvidačná komisia pri zániku APO najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným 
zostatkom naloží podľa rozhodnutia Rady APO. 
 

5. článok 
Záverečné ustanovenie 

 
1. symbolom APO je znak. 
 

 
 
2. Podrobné vymedzenie vzťahov medzi jednotlivými subjektmi APO, ich kompetencie, 
právomoci a iné skutočnosti upravuje organizačný a rokovací poriadok a ďalšie vnútorné 
predpisy, ktoré prijíma Rada APO. 
 
3. Právo výkladu Stanov prináleží predsedovi a kontrolórovi APO. 
 
4. Zásadné sporné otázky medzi orgánmi a členmi rieši nezávislý mediátor, príp. supervízor. 


