
Stanovy občianskeho združenia 

Bedmintonový klub Šamorín 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Názov združenia je Bedmintonový klub Šamorín (ďalej v texte len „športový klub“) 

2. Oficiálna skratka názvu je BK Šamorín. 

3. Sídlom športového klubu je Bratislavská cesta 35A, 931 01 Šamorín. 

4. Športový klub je dobrovoľným, nepolitickým združením fyzických a právnických osôb. 

5. Športový klub je právnická osoba s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade 

s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi. 

6. Športový klub môže na dosiahnutie svojho cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného 

záujmu vstupovať do vzťahu s inými právnymi subjektmi. 

 

Článok 2 

Cieľ a činnosť 

1. Cieľom športového klubu je podporovať športovú činnosť členov športového klubu 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 

v bedmintonovom prípadne aj iných športových odvetviach. 

2. Ciele športového klubu budú napĺňané najmä týmito formami: 

a) realizácia tréningového procesu všetkých kategórií športovcov športového klubu, 

prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu, výmena 

odborných skúseností, 

b) organizácia voľno časových aktivít a motivácia k športovej činnosti – tréningy, súťaže, 

členské schôdze športového klubu, spoločné výlety, besedy, skupinové tréningy 

a sústredenia, 

c) vytváranie finančných a materiálnych podmienok pre činnosť športového klubu, 

d) spolupráca s inými športovými oddielmi a klubmi alebo občianskymi združeniami, 

e) prijímanie a nakladanie s financiami a sponzorskými darmi určenými na jeho činnosť. 

  



Článok 3 

Členstvo 

1. Členom športového klubu môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú nasledovné 

podmienky: 

a) súhlas so stanovami športového klubu, 

b) odovzdanie riadne vypísanej prihlášky do športového klubu, 

c) dovŕšenie veku 18 rokov resp. u osôb mladších ako 18 rokov súhlasné stanovisko a 

podpis zákonného zástupcu. 

2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo športového klubu. 

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. 

4. Členstvo zaniká: 

a) vystúpením – dňom zániku členstva je dátum doručenia písomného oznámenia člena o 

vystúpení zo športového klubu, 

b) vylúčením – dňom zániku členstva je deň rozhodnutia o vylúčení predsedníctvom, 

c) úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby, 

d) zánikom športového klubu. 

5. Práva členov: 

a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej, 

b) zúčastňovať sa na činnosti športového klubu, 

c) voliť orgány športového klubu, 

d) byť volený do orgánov športového klubu (iba plnoleté osoby), 

e) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom športového klubu, 

f) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov športového klubu. 

6. Povinnosti členov: 

a) dodržiavať stanovy športového klubu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy Slovenskej republiky, 

b) pomáhať pri plnení cieľov športového klubu a aktívne sa podieľať na jeho práci, 

c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

športového klubu, 

d) plniť uznesenia orgánov športového klubu, 

e) platiť členské príspevky. 

 

Článok 4 

Orgány športového klubu 

1. Orgánmi športového klubu sú: 

a) členská schôdza športového klubu, 

b) predsedníctvo športového klubu, 

c) kontrolór športového klubu. 

  



Článok 5 

Členská schôdza 

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom športového klubu a je tvorená všetkými členmi 

športového klubu. 

2. Členská schôdza sa schádza najmenej jedenkrát za kalendárny rok na základe zvolania 

predsedníctvom športového klubu. 

3. Členská schôdza jednoduchou väčšinou zúčastnených hlasov: 

a) schvaľuje výročnú správu, ktorú na riadnej členskej schôdzi predkladá predsedníctvo, 

b) schvaľuje zmeny a doplnky stanov športového klubu, 

c) volí a odvoláva členov predsedníctva a kontrolóra, 

d) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa športového klubu. 

4. Členská schôdza dvojtretinovou väčšinou zúčastnených hlasov: 

a) rozhoduje o zrušení športového klubu. 

5. Hlasovanie členskej schôdze o personálnych otázkach môže byť tajné.  

6. O konaní členskej schôdze sa spisuje zápisnica, ktorá obsahuje dátum a miesto konania 

schôdze, mená prítomných a ich podpis, program schôdze a schválené uznesenia. Zápis 

overujú a svojim podpisom potvrdzujú zvolení overovatelia zápisu a členovia predsedníctva. 

7. Členskú chôdzu vedie predseda športového klubu alebo ním poverený člen predsedníctva. 

Schôdza je uznášaniaschopná ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov športového 

klubu. 

Článok 6 

Predsedníctvo 

1. Predsedníctvo športového klubu je výkonným orgánom športového klubu a za svoju činnosť 

je zodpovedné členskej schôdzi. 

2. Predsedníctvo športového klubu má 3 členov: predsedu a dvoch podpredsedov. 

3. Funkčné obdobie členov predsedníctva je 4 roky. 

4. Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát ročne. 

5. Predsedníctvo je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov (teda 

aspoň dvaja členovia predsedníctva). Rozhoduje uznesením, ktoré musí schváliť 

nadpolovičná väčšina jeho členov (teda aspoň dvaja členovia predsedníctva). 

6. Predsedníctvo športového klubu najmä:  

a) riadi činnosť a hospodári s majetkom športového klubu, 

b) pripravuje zasadnutia členskej schôdze a vykonáva jej uznesenia, 

c) pripravuje výročné správy a predkladá ich na schválenie členskej schôdzi, 

d) volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu, 

e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena športového klubu, 

f) rozhoduje o zrušení športového klubu v prípade, ak sa členská schôdza nezíde do troch 

mesiacov, aby rozhodla o zrušení športového klubu, 

7. Štatutárnym orgánom športového klubu sú členovia predsedníctva, ktorí konajú za športový 

klub každý samostatne tak, že k názvu športového klubu, svojmu menu a funkcii pripoja svoj 

podpis. 



Článok 7 

Kontrolór 

1. Kontrolným orgánom športového klubu je kontrolór, ktorého volí členská schôdza na 

funkčné obdobie 2 rokov. 

2. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou člena predsedníctva a za svoju činnosť 

zodpovedá najvyššiemu orgánu športového klubu – členskej schôdzi. 

3. Kontrolór športového klubu plní najmä tieto úlohy: 

a) kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov športového klubu, 

b) vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia 

a účelového využívania finančných prostriedkov a majetku združenia, 

c) navrhuje predsedníctvu a členskej schôdzi opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, 

d) na členskej schôdzi predkladá raz ročne správu o výsledkoch vykonaných kontrol. 

4. Funkcia kontrolóra zaniká: 

a) voľbou nového kontrolóra združenia, 

b) vzdaním sa funkcie, ktoré musí byť vykonané písomne a predložené predsedníctvu, 

c) odvolaním z funkcie, 

d) zánikom členstva v združení. 

 

Článok 8 

Hospodárenie športového klubu 

1. Športový klub a jeho orgány hospodária s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v dobrej 

viere a v napĺňaní cieľov športového klubu. 

2. Za vedenie evidencie hospodárenia športového klubu zodpovedá predsedníctvo, ktoré na 

riadnej členskej schôdzi predkladá správu o hospodárení športového klubu. 

3. Zdrojmi majetku športového klubu sú najmä: 

a) členské príspevky, 

b) dary od fyzických a právnických osôb, 

c) dotácie, granty a sponzorské príspevky od právnických osôb, 

d) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, 

e) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov športového klubu, 

f) reklamná a propagačná činnosť. 

4. Všetky získané finančné prostriedky, ako i hmotné a nehmotné aktíva, sú majetkom 

športového klubu ako celku. 

5. Na základe zmluvných vzťahov môže športový klub využívať majetok iných organizácií alebo 

štátu. 

6. Nevyčerpané finančné prostriedky športového klubu sa prevádzajú koncom roka na 

nasledujúce obdobie. 

  



Článok 9 

Zánik športového klubu 

1. Športový klub zaniká:  

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení. 

2. Ak športový klub zaniká rozpustením tak likvidátora ustanoví predsedníctvo. Ak zanikne 

športový klub rozhodnutím Ministerstva vnútra tak likvidátora určí ministerstvo. 

3. Pri likvidácii športového klubu sa najprv uhradia všetky záväzky športového klubu. Majetok 

sa v prípade likvidácie môže previesť inému športového klubu, nadácii alebo právnickej 

osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely. 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou 

športového klubu. 

2. Športový klub vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

 


