
1.stolnotenisový klub
Slovkarpatia

Stanovy združenia podľa zákona číslo 83/90 Zb.
o združovaní občanov v znení noviel

§ 1.  CHARAKTERISTIKA, NÁZOV A SÍDLO

1. Športový klub pôsobí v oblasti
 športu a v aktivitách s ním spojených
 ochrany zdravia a prevencie chorôb
 podpory športu mládeže a zdravotne postihnutých občanov

2. Športový klub nie je založený na podnikanie. Činnosť nevykonáva za 
účelom dosiahnutia zisku.

3. Názov je 1.stolnotenisový klub Slovkarpatia (ďalej len „klub“)
4. Sídlom klubu je Bratislavská 92, 902 01  Pezinok

§ 2.  CIEĽ ČINNOSTI

1. Predmetom  činnosti  klubu  je  vytvárať  podmienky  pre  všetky  športové
odvetvia  s prioritou  na  stolný  tenis  zdravotne  postihnutých  občanov
a mládeže.

2. Riadi  účasť  športovcov,  rozhodcov  a organizátorov  na  domácich
i zahraničných súťažiach.

3. Organizuje  športové  podujatia  a súťaže.  V rámci  svojho  pôsobenia
spolupracuje so združeniami podobného charakteru.

§ 3. FORMY ČINNOSTI

1. Činnosť  prebieha  vlastnými  aktivitami,  podporou  iných  aktivít,
organizovaním  a  podporou  športových,  vzdelávacích  a spoločenských
aktivít.

ČLENSTVO

§ 4. VZNIK ČLENSTVA, POVINNOSTI A PRÁVA ČLENOV

1. Členstvo v klube je dobrovoľné a môže byť individuálne a kolektívne.
2. Členstvo vzniká dňom zaevidovania prihlášky do klubu.
3. Členovia klubu sú povinní:

a) dodržiavať stanovy klubu a zákony SR
b) dbať o dobré meno klubu a zdržiavať sa činnosti, poškodzujúcej jeho

záujmy
c) aktívne sa zapájať do činnosti klubu.

4. Členovia klubu majú právo:
a) zúčastňovať sa na všetkých činnostiach klubu 
b) byť informovaní o činnosti klubu
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c) vyjadrovať sa k činnosti klubu
d) voliť funkcionárov (členov výboru) klubu

§ 5. ZÁNIK ČLENSTVA

1. Členstvo zaniká:
    a) zo strany člena – oznámením o výstupe aj bez uvedenia dôvodu, 
úmrtím
    b) zo strany klubu – oznámením rozhodnutia výboru o ukončení členstva
v prípade porušenia stanov
2. Zánikom členstva nezanikajú vzájomné práva a povinnosti zo 

vzájomných záväzkov, pokiaľ sa v konkrétnom prípade písomne 
nedohodne inak

ORGÁNY ZDRUŽENIA

§ 6. ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV

1. Orgány klubu sú: a) členská schôdza b) výbor c) predseda

§ 7. ZHROMAŽDENIE

1. Zhromaždenie tvoria členovia združenia.
2. Zhromaždenie je vrcholným orgánom združenia, schádza sa najmenej 

jeden krát ročne, schvaľuje plán práce, rozpočet združenia a zmeny 
v stanovách.

§ 8. RADA

1. Rada je výkonným orgánom združenia.
2. Radu tvoria štyria zakladajúci členovia, ktorí môžu byť podľa 

rozhodnutia zhromaždenia nahradení iným členom.
3. Prijímanie rozhodnutí určuje rokovací poriadok stanovený Radou 
4. Rada koordinuje činnosť združenia.

§ 9. PREZIDENT

1. Prezidentom sa môže stať iba osoba staršia ako 30 rokov
2. Je volený zhromaždením spomedzi členov Rady
3. Je štatutárnym orgánom združenia.
4. Je oprávnený zvolať Radu a Zhromaždenie

§ 10.ZÁSADY HOSPODÁRENIA

1. Združenie získava prostriedky na svoju činnosť:
a) z príspevkov členov
b) z príspevkov a darov iných osôb

2



c) z vlastnej činnosti v prospech iných osôb
2. Združenie nezhromažďuje prostriedky za účelom zisku, získané 

prostriedky používa na podporu svojej činnosti a do zabezpečenia 
výkonu funkcií a sídla združenia.

3. Podrobnosti upravujú Pravidlá hospodárenia, ktoré schvaľuje 
Zhromaždenie

§ 11.ZÁNIK ZDRUŽENIA

1. Združenie zaniká rozhodnutím Zhromaždenia.
2.  Po zániku združenia Rada splní oznamovacie povinnosti, rozhodne o 

naložení s prostriedkami a o vysporiadaní záväzkov a pohľadávok.
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