STANOVY
občianskeho združenia
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava

Článok I
Všeobecné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov občianskeho združenia: Kanoistický klub Slávia UK Bratislava (ďalej aj ako „Združenie“)
Sídlom Združenia je: Lackova 19, 841 04 Bratislava
Združenie je otvorenou spoločenskou záujmovou organizáciou budovanou na demokratických
princípoch. Je apolitické, nezávislé na politických stranách a hnutiach.
Združenie je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktoré rozvíja svoju činnosť
v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
Združenie je riadnym členom športového zväzu Slovenskej kanoistiky.
Združenie môže vstupovať do vzťahu s inými subjektmi.

Článok II
Ciele združenia a jeho činnosť
1.

2.

Cieľom Združenia je podporovať športovú činnosť členov Združenia a to na amatérskej i profesionálnej
úrovni, zúčastňovať sa športových podujatí na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.
Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a finančné podmienky pre uspokojovanie
športových a pretekárskych potrieb jej členov.
Ciele Združenia sa napĺňajú najmä, nie však výlučne, nasledovnými formami:
2.1. organizovanie aktívneho športového života členov Združenia;
2.2. vytváranie primeraných materiálnych a finančných podmienok pre športovú činnosť;
2.3. spolupráca s partnermi Združenia doma i v zahraničí;
2.4. napomáhanie športovej prípravy mládeže, umožnenie športovania všetkých vekových skupín,
spolupráca so zainteresovanými štátnymi, samosprávnymi a inými záujmovými organizáciami;
2.5. styk so športovými zväzmi, najmä, nie však výlučne so zväzom Slovenská kanoistika, styky
prostredníctvom delegátov na valných zhromaždeniach ako i styk s výkonným výborom
a predsedom zväzu;
2.6. šírenie informácií, vydávanie materiálov, komunikácia s verejnosťou v oblasti športu;
2.7. podpora pohybových a športových aktivít;
2.8. zabezpečovanie všeobecne-prospešných služieb a to najmä doplnkové vzdelávanie detí a mládeže
vrátane organizovania športových podujatí;
Článok III
Členstvo

1.
2.
3.

Členstvo v Združení je dobrovoľné.
Členom Združenia sa môže stať každá fyzická osoba bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod,
náboženské, politické alebo iné zmýšľanie.
Členstvo v Združení môže byť riadne alebo hosťujúce.

Článok IV
Vznik, zánik a pozastavenie členstva
1.

Členstvo v Združení vzniká podaním žiadosti s vyznačením, o aký typ členstva má žiadajúci záujem,
následným rozhodnutím Výkonného výboru Združenia a uhradením členského príspevku .
2. Členstvo nevznikne pred uhradením členského príspevku.
3. Členstvo v Združení zaniká:
3.1. smrťou člena;
3.2. vzdaním sa členstva – členstvo zaniká dňom doručenie písomného oznámenia člena o vzdaní sa
členstva v Združení;
3.3. rozhodnutím príslušného orgánu o vylúčení člena;
3.4. zánikom Združenia;
3.5. omeškaním sa s úhradou členského príspevku o viac ako 180 kalendárnych dní;
4. So zánikom členstva v Združení zaniká aj prípadné členstvo riadneho člena v orgánoch Združenia.
5. Členovi Združenia, ktorý je v omeškaní s úhradou členského príspevku o viac ako 60 kalendárnych dní,
môže Výkonný výbor pozastaviť členstvo v Združení v prípade, ak člen Združenia ani napriek
upozorneniu zo strany Výkonného výboru nesplnil svoju povinnosť uhradiť členský príspevok.
6. Počas pozastavenia členstva v Združení, nemá člen s pozastaveným členstvom právo vykonávať svoje
práva vyplývajúce z členstva v Združení.
7. Pozastavenie členstva v Združení sa zrušuje úhradou členského príspevku, s ktorým bol člen
s pozastaveným členstvom v omeškaní.
Článok V
Práva a povinnosti členov
1.

2.

Riadny členovia Združenia majú právo:
1.1. aktívne sa zúčastňovať na plnení cieľov Združenia a jeho činnosti a za týmto účelom využívať
majetok Združenia;
1.2. zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, predkladať svoje názory a návrhy a žiadať informácie o ich
uplatnení;
1.3. žiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia;
1.4. žiadať o informácie o hospodárení Združenia, o majetku Združenia, o využívaní základných
členských príspevkov, iných poplatkov a dobrovoľných vkladov jeho členov ako i darov a príspevkov
tretích osôb;
1.5. po dovŕšení 18 rokov veku byť volený do orgánov Združenia;
1.6. po dovŕšení 18 rokov veku hlasovať na valnom zhromaždení;
1.7. podať návrh na nomináciu kandidátov pre voľbu do orgánov Združenia;
1.8. žiadať členov orgánov Združenia o informácie a vysvetlenia týkajúce sa Združenia a jeho činnosti,
alebo orgánov Združenia a jeho členov;
1.9. podávať orgánom Združenia návrhy, sťažnosti a pripomienky týkajúce sa činnosti Združenia.
1.10. odvolať sa k valnému zhromaždeniu proti rozhodnutiu výboru o zániku jeho členstva;
1.11. vyvíjať vlastnú aktivitu v súlade so stanovami Združenia;
Riadny členovia Združenia sú povinní:
2.1. dodržiavať stanovy Združenia, uznesenie valného zhromaždenia Združenia, uznesenia výboru
Združenia a iné vnútorné predpisy Združenia;
2.2. počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku Združenia;
2.3. uhrádzať riadne a včas členské príspevky vo výške a v termínoch určených rozhodnutím príslušného
orgánu Združenia;
2.4. pomáhať pri plnení cieľov Združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti;
2.5. konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť Združenia a jeho členov;

3.

4.

2.6. ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia.
Hosťujúci členovia Združenia majú právo:
3.1. aktívne sa zúčastňovať na plnení cieľov Združenia a jeho činnosti a za týmto účelom využívať
majetok Združenia;
Hosťujúci členovia Združenia sú povinní:
4.1. dodržiavať stanovy Združenia, uznesenie valného zhromaždenia Združenia, uznesenia výboru
Združenia a iné vnútorné predpisy Združenia;
4.2. počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku Združenia;
4.3. uhrádzať riadne a včas členské príspevky vo výške a v termínoch určených rozhodnutím príslušného
orgánu Združenia;
4.4. pomáhať pri plnení cieľov Združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti;
4.5. konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť Združenia a jeho členov;
4.6. ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia.

Článok VI
Orgány Združenia
1.

Orgánmi združenia sú:
1.1. Valné zhromaždenie Združenia;
1.2. Výkonný výbor Združenia;
1.3. Kontrolór, ak sú splnené podmienky podľa § 10 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.
Článok VII
Valné zhromaždenie

1.

Najvyšším orgánom Združenie je valné zhromaždenie, ktoré pozostáva z riadnych členov Združenia. Do
pôsobnosti valného zhromaždenia Združenia patrí:
1.1. schválenie a zmena stanov;
1.2. rozhodovanie o základnom rámci smerovania Združenia;
1.3. rozhodovanie o nových projektoch a aktivitách Združenia;
1.4. schvaľovanie správy o hospodárení Združenia;
1.5. voľba a odvolanie členov Výkonného výboru Združenia;
1.6. voľba a odvolanie kontrolóra Združenia;
1.7. rozhodovanie o výške členského príspevku riadneho člena a hosťujúceho člena;
1.8. rozhodovanie o zániku Združenia;
1.9. kontroluje činnosť výkonného výboru Združenia;
1.10. rozhodovanie o zrušení rozhodnutia výkonného výboru o vylúčení člena Združenia;
2. Valné zhromaždenie Združenia zvoláva najmenej raz do roka výkonný výbor.
3. Výbor oznámi všetkým členom Združenia konanie Valného zhromaždenia minimálne 7 kalendárnych dní
vopred spolu s plánovaným programom Valného zhromaždenia.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva výkonný výbor, keď si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, alebo
ak o to požiada minimálne 1/3 riadnych členov Združenia starších ako 18 rokov tak, aby sa mimoriadne
valné zhromaždenie konalo v lehote do 4 kalendárnych týždňov odo dňa doručenia žiadosti.
5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov
Združenia starších ako 18 rokov.
6. Každý riadny člen má jeden hlas. Rozhodnutie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
riadnych členov Združenia starších ako 18 rokov, pokiaľ stanovy neustanovujú inak.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov prítomných riadnych členov Združenia starších ako
18 rokov:

8.

9.
10.

11.
12.

7.1. o zmene stanov;
7.2. o nakladaní s majetkom, ktorého hodnota presahuje 10.000,- EUR;
Písomné hlasovanie vyhlasuje výkonný výbor podľa potreby, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina
riadnych členov Združenia starších ako 18 rokov alebo predseda. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť
riadny členovia Združenia starší ako 18 rokov aj hlasovaním na valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie
alebo začiatok písomného hlasovania sa musí uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti predsedu alebo
aspoň štvrtiny riadnych členov Združenia starších ako 18 rokov Výkonnému výboru.
Písomné hlasovanie je možné uskutočniť aj elektronickými prostriedkami.
Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, predseda výkonného výboru zvolá náhradné
zasadnutie valného zhromaždenia tak, aby sa konalo najneskôr v lehote do 4 týždňov odo dňa, kedy sa
malo konať pôvodné zasadnutie. Náhradné valné zhromaždenie nemôže mať rozdielny program a je
uznášaniaschopné bez ohľadu na počet zúčastnených riadnych členov Združenia. Bod 4 tohto článku
stanov sa v prípade náhradného valného zhromaždenia nepoužije.
Zo zasadnutí valného zhromaždenia Združenia alebo písomného hlasovania sa vyhotovuje zápisnica,
ktorá obsahuje aj úplné znenie všetkých uznesení prijatých na zasadnutí.
Zápisnice z valného zhromaždenia alebo písomného hlasovania sú členom Združenia k dispozícii na
webovom sídle združenia.
Článok VIII
Výkonný výbor

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Výkonným orgánom Združenia je výkonný výbor, ktorý má 7 členov. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých
záležitostiach Združenie, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia.
Výkonný výbor Združenia tvoria:
2.1. Predseda;
2.2. Podpredseda;
2.3. Pokladník;
2.4. Štyria členovia.
Výkonný výbor zasadá najmenej 4 x ročne. V prípade potreby, je možné zvolať Výkonný výbor na základe
žiadosti ktoréhokoľvek jeho člena.
Výkonný výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov všetkých členov, pričom každý člen výkonného
výboru má 1 hlas.
Výkonný výbor volí a odvoláva zo svojich členov predsedu, podpredsedu a pokladníka Združenia.
Vykonávanie funkcie člena Združenia výkonného výboru má čestný charakter, a nie je vykonávané za
akúkoľvek odmenu.
Do pôsobnosti výkonného výboru Združenia patrí najmä:
7.1. rozhodovanie o vylúčení člena Združenia;
7.2. rozhodovanie o nakladaní s majetkom, ktorého hodnota nepresahuje 10.000,- EUR;
7.3. zabezpečovanie administratívneho vedenia Združenia;
7.4. zabezpečovanie výkonu uznesení Valného zhromaždenia;
7.5. vedenie zoznamu riadnych a hosťujúcich členov Združenia;
7.6. príprava rozpočtu Združenia.
Zo zasadnutí výkonného výboru Združenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje aj úplné znenie
všetkých uznesení prijatých na zasadnutí.
Funkčné obdobie členov výkonného výboru je 4 roky.
Zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru sú členom Združenia k dispozícii na webovom sídle združenia.
Článok IX
Štatutárny orgán

1.
2.
3.
4.

Štatutárnymi orgánmi Združenia je predseda, podpredseda a pokladník.
Predseda je v mene Združenia oprávnený konať samostatne.
Podpredseda alebo pokladník sú v mene Združenia oprávnení konať len spolu s predsedom.
V prípade, pokiaľ nie je zvolený predseda Združenia, alebo predseda Združenie nie je z akéhokoľvek
dôvodu schopný vykonávať svoju funkciu, sú podpredseda a pokladník v období do zvolenia nového
predsedu Združenia alebo do času, kedy predseda opätovne získa reálnu schopnosť vykonávať svoju
funkciu, oprávnení konať v mene Združenia spoločne.
Článok X
Pokladník

1. Pokladník spravuje finančný majetok Združenia.
2. Spolupodpisuje klubové písomnosti peňažného charakteru a platby vykonáva výlučne so súhlasom
Výkonného výboru.
Článok XI
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Za vedenie evidencie hospodárenia
Združenia zodpovedá Pokladník.
2. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva, sú majetkom Združenia.
3. Základnými príjmami Združenia sú:
3.1.
členské príspevky;
3.2. dotácie;
3.3. dary;
3.4. príjmy z vlastnej činnosti;
3.5. ostatné príjmy.
4. Výkonný výbor predkladá Valnému zhromaždeniu Združenia každoročne, najneskôr však do konca apríla
príslušného kalendárneho roka správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorej oboznámi
Valné zhromaždenie Združenia o hospodárení združenia za predchádzajúci kalendárny rok a návrh
hospodárenia na aktuálny kalendárny rok.
5. Finančné prostriedky Združenia môžu byť použité len v súlade s predmetom činnosti Združenia.
Článok XII
Kontrolór
1. Ak Združenie má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo
štátneho rozpočtu presahujúci 50.000,- EUR ročne, Združenie zriadi a rozhodnutím Valného
zhromaždenia obsadí funkciu Kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Po obsadení funkcie Kontrolór postupuje následne pri svojej činnosti podľa § 10 a nasl. zákona č. 440/2015
Z.z. o športe.

Článok XIII
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia prijatého Valným zhromaždením
Združenia, právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení, právoplatným
rozhodnutím súdu v trestnom konaní, vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku.

2. O zániku Združenia rozhoduje Valné zhromaždenie Združenia 4/5 väčšinou všetkých riadnych členov
Združenia starších ako 18 rokov.
3. Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo
súdu o jeho rozpustení.
4. V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a)/ zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Výkonný výbor určí likvidátora
Združenia.
5. V prípade zrušenia Združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva,
záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu Združenia, ak Výkonný výbor
nerozhodne inak.
Článok XIV
Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením Združenia.
2. Tieto stanovy boli prijaté dňa ............... Valným zhromaždením Združenia.
3. Týmto sa rušia stanovy Združenia ........................

