
 

S T A N O V Y 

 
Športového klubu kanoistiky na divokej vode TJ Slávia Technickej Univerzity vo Zvolene 

 

 

Čl. 1 

 

Základné ustanovenia 

 

 

1) Športový klub kanoistiky na divokej vode TJ Slávia TU vo Zvolene je v zmysle zákona 

č.83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov, dobrovoľným 

združením občanov s cieľom najmä: 

 

a) uspokojovať športové záujmy a potreby svojich členov 

 

b) viesť a formovať osobnosť svojich členov k spoločensky vhodnému tráveniu voľného 

času. 

 

2) Športovými záujmami a potrebami sa pre účely týchto stanov rozumejú vodný slalom,   

zjazd a šprint,  ale aj iné oblasti spoločenského a kultúrneho života. 

 

 

3) Sídlom športového klubu je lodenica: Hať Podharajch 3883, 96001 Zvolen, za bývalými.  

Jegorovovými kasárňami 

 

 

Čl. 2 

 

Poslanie a úlohy športového klubu 

 

 

1) Poslaním športového klubu je vytvárať podmienky na uspokojovanie športových záujmov 

a potrieb svojich členov v oblastiach telovýchovy a športu s prihliadnutím na rozvoj 

pohybových a telesných zručností, ich športových schopností, teoretických vedomostí, 

k spevňovaniu ich morálno-duševných a fyzických vlastností, k pozitívnemu formovaniu 

osobnosti a spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.  

 

2) Športový klub plní v rámci svojich možností najmä nasledovné úlohy: 

 

a) zabezpečuje a vytvára vhodné podmienky na účasť členov športového klubu        

(ďalej len „člen“) v telovýchovných  a športových aktivitách 

b) propaguje vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport 

c) zabezpečuje a organizuje výstavbu, modernizáciu, údržbu, prevádzku a starostlivosť 

o telovýchovné a športové zariadenia športového klubu  

d) získava materiálne a finančné prostriedky od právnických a fyzických osôb v záujme 

zachovania poslania športového klubu 



e) vytvárať a vstupovať ako člen, spoločník, akcionár a pod. do iných právnických osôb 

v záujme podpory poslania športového klubu 

f) vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, 

ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť športového klubu ako celku 

a taktiež jeho členov 

g) spolupracuje s TU vo Zvolene 

h)  vytvára podmienky pre poskytovanie alebo uhrádzanie finančných nákladov členov 

športového klubu, ktoré súvisia s ubytovaním, dopravou, vzdelávaním, občerstvením, 

stravovaním, regeneráciou, lekárskou starostlivosťou, poplatkami, rehabilitáciou 

a pod., pri výkone poslania športového klubu   

i) klub ochraňuje a zastupuje záujmy svojich členov vyplývajúce z ich členstva v klube 

a zabezpečuje riešenie klubových potrieb 

 

 

Čl. 3 

 

Členstvo v športovom klube 

 

 

1) Členstvo v športovom klube je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu. 

 

2) Členom sa môže stať fyzická osoba, právnická osoba alebo športové združenie ako 

organizačná jednotka, ktorá koná vo svojom mene a ktorá súhlasí so stanovami 

športového klubu. 

 

3) Maloleté osoby a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členmi športového klubu iba na 

základe súhlasu zákonného zástupcu. 

 

4) Členstvo je možné iba na základe písomne uzavretej dohody so športovým klubom. 

 

5) Prihláška do športového klubu musí byť podaná písomne a musí obsahovať najmä: 

a) meno a  priezvisko  

b) dátum narodenia  

c) adresu trvalého pobytu  

d) prehlásenie žiadateľa o znalosti jeho zdravotného stavu, (platí pre pretekárov)  

e) záväzné prehlásenie o dodržiavaní stanov športového klubu  

f) dátum, miesto a  podpis žiadateľa o členstvo 

 

6) V prípade žiadosti športového združenia o členstvo, toto sa  udeľuje povereným zástupcom 

športového združenia a členstvo v športovom klube platí pre všetkých členov športového 

združenia.  

 

7) O prijatí a vylúčení člena (pretekára, trénera) rozhoduje výkonný výbor športového klubu  

(ďalej len „výbor“), o prijatí a vylúčení člena (nepretekára) rozhoduje výročná členská 

schôdza. 

 

8) Dokladom o členstve je platný členský preukaz (zväzový) 

 

9) Členstvo v klube sa priebežne obnovuje a potvrdzuje uhradením členského poplatku za    

ďalšie príslušné časové obdobie 



 

10) Členstvo v športovom klube zaniká: 

 

a) oznámením o vystúpení člena, svoje rozhodnutie člen oznámi ústne alebo písomne 

výkonnému výboru športového klubu  

b) vylúčením člena pre neplnenie alebo nemožnosť si plniť základné povinnosti člena 

športového klubu 

c) vylúčenie pre hrubé porušenie povinností člena klubu (alkohol, drogy, iné vážne 

porušenie morálnych a etických princípov) 

d) členstvo automaticky zaniká po neuhradení členského poplatku za príslušné časové 

obdobie v stanovenom časovom limite do 31. marca príslušného roku 

e) smrťou člena alebo jeho prehlásením za mŕtveho  

 

11) Po ukončení členstva akýmkoľvek spôsobom je výhradným vlastníkom športových 

schopností člena nadobudnutých športovým tréningom počas členstva v klube naďalej 

klub a to najmenej 2 roky od skončenia členstva ak sa o tom písomne nedohodne klub 

s členom inak. Materiálno-technické zabezpečenie získané z klubových prostriedkov 

zostáva majetkom klubu. 

 

 

Čl. 4 

 

Práva a povinnosti člena športového klubu 

 

 

1) Práva člena športového klubu sú najmä: 

 

a) zúčastňovať sa na činnosti športového klubu a využívať výhody člena športového 

klubu 

b) zúčastňovať sa na členských schôdzach športového klubu ak dovŕšil vek 18 rokov a je 

spôsobilý 

c) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov športového klubu, ktoré hodnotia jeho 

činnosť. Ak nedovŕšil vek 18 rokov majú toto právo jeho zákonní zástupcovia 

d) dávať odvolania, návrhy na zlepšenie, podnety, pripomienky k činnosti a chodu 

športového klubu a požadovať na ne od výboru odpoveď, (Po dovŕšení 18-eho roku, 

inak prostredníctvom svojho zákonného zástupcu) 

e) vyžadovať správy o hospodárení športového klubu, (V rámci pôsobnosti výročnej 

členskej schôdze) 

f) byť volený do orgánov športového klubu po dovŕšení 18 roku života, ak je spôsobilý 

 

2) Povinnosti člena športového klubu sú najmä: 

 

a) dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov športového klubu 

b) aktívne sa zapájať do činnosti športového klubu 

c) chrániť, spravovať a ošetrovať majetok športového klubu 

d) vystupovať v duchu morálnych zásad a fair-play, dbať na dobré meno športového 

klubu, 

e) riadne a včas platiť členské príspevky, ktoré schválili uznesením orgány športového 

klubu 

 



 

Čl. 5 

 

 

Orgány športového klubu 

 

 

1) Orgánmi športového klubu sú: 

 

a) členská schôdza a mimoriadna členská schôdza 

b) výkonný výbor športového klubu (Predseda, 3 členovia) 

c) iný orgán schválený uznesením výboru 

 

2) Z každého rokovania orgánov športového klubu musí byť vyhotovená zápisnica.  

 

 

 

Čl. 6 

 

Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza 

 

 

1) Najvyšším orgánom športového klubu je členská schôdza, ktorá sa koná spravidla raz za 

kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza. 

 

2) Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza najmä: 

 

a) schvaľuje vznik a zánik športového klubu, vytváranie, zlúčenie, vstup a výstup, 

spoluprácu iných fyzických a právnických subjektov 

b) schvaľuje stanovy a normy športového klubu, ich zmeny, doplnky a novelizácie 

c) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení športového klubu za predošlé obdobie 

d) schvaľuje dispozície s majetkom športového klubu, ktorého obstarávacia cena je 

vyššia ako 3000., Eur 

e) navrhuje a odvoláva zástupcov do výboru 

 

3) Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze sú všetci oprávnení 

členovia športového klubu  

 

4) Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza je uznášania schopná, ak je 

prítomných viac ako 50 % oprávnených členov klubu. Zhotovené uznesenie z členskej 

schôdze je platné, ak ho schválilo viac ako 50 % prítomných delegátov  

 

5) V prípadoch kedy nie je možné z akýchkoľvek dôvodov členskú schôdzu zvolať, plní 

všetky úlohy členskej schôdze výbor. O tejto skutočnosti musí byť vyhotovený písomný 

záznam 

 

6) Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výbor športového klubu 

 

7) Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti podpísanej 

viac ako 50 % oprávnených členov športového klubu zvolať  výbor. Ak tak neurobí, môže 



ju zvolať každý oprávnený člen, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej výboru na jej 

zvolanie 

 

8) Každý delegát musí na členskej schôdzi preukázať svoje členstvo platným členským 

preukazom športového klubu. V prípade člena uvedeného v hromadnom členskom 

preukaze športového združenia, preukáže tento členstvo na vyzvanie delegátov, alebo 

výboru, iným hodnoverným spôsobom 

 

9) V prípade zániku športového klubu vymenuje členská schôdza alebo výbor likvidátora 

športového klubu, ktorý oznámi ukončenie likvidácie TJ Slávii TU Zvolen. 

 

 

Čl. 7 

 

Výkonný výbor športového klubu 

 

 

1) Činnosť športového klubu riadi výbor. Výbor je zložený  z predsedu a troch členov 

športového klubu, ktorí  musia byť odsúhlasení členskou schôdzou alebo výborom   

 

2)  Právne úkony v mene športového klubu vykonáva predseda výboru ako štatutárny orgán 

športového klubu, alebo členovia výboru, ktorých písomne poverí predseda klubu (ďalej 

len „oprávnené osoby výboru“) 

 

3)  Na platnosť písomného platného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje 

podpis viac ako 50 % oprávnených osôb výboru 

 

4)  Výbor športového klubu sa schádza podľa potreby, spravidla však raz za dva mesiace  

 

5)  Výbor zvoláva jedna z oprávnených osôb výboru  

 

6) Výbor je uznášania schopný, ak je prítomných aspoň 75 % oprávnených osôb výboru 

 

7) Výbor rozhoduje  o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej schôdze  

 

8) Výbor má výhradné právo delegovať svojich zástupcov do vyšších organizačných 

jednotiek zväzu 

 

9) Výbor v súčinnosti s trénerom rozhoduje o pridelení materiálno-technického zabezpečenia 

svojim členom 

 

10) Funkčné obdobie výboru je 3 roky 

 

Čl. 8 

 

 

Kontrola športového klubu 

 

 

1) Kontrola športového klubu je zabezpečená výročnou členskou schôdzou 



 

 

Čl. 9 

 

 

Majetok a hospodárenie športového klubu 

 

 

1) Majetok športového klubu tvoria finančné hodnoty, hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné 

hodnoty nadobudnuté činnosťou športového klubu 

 

2) Zdrojom majetku športového klubu sú najmä: 

 

a) príspevky vlastných členov  

b) dary od fyzických a právnických osôb 

c) príjmy z činností športového klubu 

d) príjmy z reklám, prenájmu vlastného majetku  

e) doplnkovo príjmy z hospodárskej činnosti alebo podnikania, schválené výborom, ktoré 

sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a súvisia so základným 

poslaním činností športového klubu  

f) príjmy z vkladov, účtov, výnosov 

g) dotácia a granty 

h) iný majetok schválený výborom  

 

3)  Športový klub hospodári podľa výborom schváleného rozpočtu 

 

4)  Majetok klubu, na ktorý bolo inému postúpené právo užívať ho, podnikať s ním, alebo 

inak nakladať zostáva stále majetkom klubu 

 

5)  O hospodárení športového klubu vedie účtovnú dokumentáciu hospodár TJ Slávia TU   

Zvolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 10 

 

 

Zánik športového klubu 

 

1) Športový klub zaniká: 

 

a) dobrovoľným rozpustením, 

b) zlúčením s iným združením, 

 

2) Pri zániku športového klubu vykoná  výbor majetkové vysporiadanie.  



 

 

Čl. 11 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Tieto stanovy schválil prípravný výbor dňa 10.01.2011 a týmto dňom nadobúdajú platnosť.  

 

2) Výklad stanov vykonáva výbor 

 

3) Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR 

a normami, ktoré schválili orgány SZKDV 

 

 

 

Vo Zvolene dňa.................                      Podpisy: 

 

 

Ing. PETER SLAŠŤAN 

 

Ing. MAREK VOJTEK 

 

Mgr. IVAN KRIVOŠÍK 

 

DUŠAN MUHL 

 

MÁRIO PORUBSKÝ 

 

Dr. Ing. RASTISLAV JANÍK  

 

 

 


