Stanovy Klubu pozemného hokeja Rača

Klub pozemného hokeja Rača
Čl. 1
Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania
1.

Klub pozemného hokeja Rača je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č.
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”),
ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „názov klubu“).

2.

Klub pozemného hokeja Rača je dobrovoľným združením jeho členov pôsobiacich na
území Slovenskej republiky.

3.

Klub pozemného hokeja Rača je založený na dobu neurčitú.

4.

Sídlom Klub pozemného hokeja Rača je Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava

5.

Klub pozemného hokeja Rača je členom Slovenského zväzu pozemného hokeja (ďalej
len „SZPH“).

6.

V mene Klubu pozemného hokeja Rača je oprávnený konať predseda klubu.

Čl. 2
Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti
1. Klub pozemného hokeja Rača je dobrovoľným združením občanov (členov klubu) za
účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb v telesnej výchove, športe a iných
odborných činnostiach spoločenského a kultúrneho života, hlavne však v oblasti hokeja
pozemného, halového. Pozemný hokej je športové odvetvie zastrešujúce jeden
olympijský šport „Pozemný hokej”, halový hokej a iné druhy hokeja schválených FIH
a EHF na území Slovenskej republiky (ďalej len “pozemný hokej”).
2. Poslaním Klubu pozemného hokeja Rača je predovšetkým:
a. vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovaný pozemný hokej na území Slovenskej
republiky ako člen SZPH,
b. podpora a rozvoj amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže.
3. Hlavné činnosti klubu sú aktivity vykonávané sústavne, samostatne, v mene, na účet a
na zodpovednosť klubu, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani za účelom
dosiahnutia zisku.
4. Medzi hlavné činnosti Klubu pozemného hokeja Rača patria najmä:
a. presadzovať a chrániť záujmy pozemného hokeja vo vzťahu k orgánom verejnej
správy, SZPH, ktorého je členom, ako aj vo vzťahu k iným športovým organizáciám,
b. reprezentovať záujmy pozemného hokeja v spoločnosti,
c. vystupovať v mene pozemného hokeja vo vzťahu k iným medzinárodným
organizáciám v oblasti športu, iným národným športovým zväzom, národným
športovým organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým osobám a
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fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy klubu ako člena SZPH boli v rámci
činnosti týchto subjektov primerane brané na zreteľ,
d. dodržiavať filozofiu a koncepciu činnosti SZPH v záujme rozvoja pozemného hokeja,
ktorá sa premieta do strategického plánovania v podobe plánov a rozpočtu SZPH,
e. viesť zoznam športovcov,
f.

zabezpečovať starostlivosť a metodicky riadiť a usmerňovať prípravu športovcov,

g. prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu,
opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia
proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a
rozhodnutí,
h. realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti násiliu a
neviazanosti divákov na športových podujatiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a
súvisiacej intolerancii v pozemnom hokeji,
i.

spolupracuje a podporuje jednotnosť, vecnú komunikáciu, synergiu a slušnosť medzi
členmi SZPH.
Čl. 3
Princípy uplatňované v činnosti klubu

1. V činnosti klubu a jeho orgánov a členov sa uplatňujú princípy všeobecné a osobitné ako
aj všetky princípy a pravidlá SZPH medzinárodných športových organizácií FIH a EHF.
2. Všeobecné princípy sa uplatňujú vo všetkých činnostiach uskutočňovaných v rámci
plnenia cieľov a úloh klubu v súlade so všeobecnými princípmi SZPH.
Čl. 4
Vzťahy v klube
1. Klub a jeho členovia, orgány klubu a ich členovia a osoby s príslušnosťou ku klubu
podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi klubmi, športovými odborníkmi,
športovcami, fanúšikmi a ďalšími osobami s príslušnosťou k SZPH v celom
organizovanom pozemnom hokeji.
2. Klub a jeho členovia, orgány klubu a ich členovia sú povinní dodržiavať predpisy SZPH,
predpisy FIH a EHF záväzného charakteru, pravidlá a rozhodnutia FIH a EHF, ako aj
záväzné rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov,
rešpektovať všeobecné princípy podľa článku 3 ods. 2.
3. Každý člen klubu je povinný osobitne dbať na dobré meno klubu a SZPH a zdržať sa
akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť.
4. V podmienkach a štruktúrach klubu, jeho členov a osôb s ich príslušnosťou sa
nepripúšťa:
a. politická a náboženská agitácia,
b. akákoľvek diskriminácia,
c. hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia alebo podnecovanie k národnostnej,
rasovej alebo etnickej nenávisti,
d. útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom,
skupine osôb alebo osobe alebo ich znevažovanie na základe ich národnostného,
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rasového alebo etnického pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského
presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.

Čl. 5
Systém predpisov a iných právnych aktov klubu
1. Najvyšším predpisom klubu sú stanovy.
2. Orgány klubu v rámci ich pôsobnosti vymedzenej na základe stanov vydávajú predpisy,
rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade so stanovami klubu.
Čl. 6
Členstvo v klube

1. Členstvo fyzickej a právnickej osoby v klube (ďalej len „Člen klubu“), vzniká prijatím do
klubu Výkonným výborom klubu na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej
osoby o členstvo v klube.
2. Členstvo člena klubu zaniká:
a. písomným oznámením doručeným na klub,
b. úmrtím,
c. vylúčením Členskou schôdzou.
3. Člen klubu má právo:
a. navrhovať kandidátov na členov volených orgánov,
b. navrhovať delegáta, ktorý bude zastupovať klub na Konferencii SZPH,
c. byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach klubu prostredníctvom
príslušných orgánov klubu,
d. podieľať sa na činnosti klubu,
e. dávať podnety, návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od klubu odpoveď
a riešenie
f.

voliť a byť volený do orgánov klubu po dovŕšení 18 roku života,ak je spôsobilý
činnosť v týchto orgánoch uskutočňovať,

g. používať športový materiál a inventár zverený mu zodpovednými členmi na
zabezpečenie jeho športovej činnosti.
4. Člen klubu má povinnosť:
a. dodržiavať stanovy klubu, vnútorné predpisy klubu a rozhodnutia orgánov klubu,
b. platiť členské príspevky do klubu v sume a termíne schválených najvyšším orgánom
klubu,
c. aktívne sa zapájať do činnosti klubu,
d. chrániť a ošetrovať majetok klubu, aj ktorý mu nebol zverený do užívania,
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e. vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno klubu a zdržať
sa konania, ktoré by poškodzovalo klub.

Čl. 7
Orgány klubu
Orgánmi klubu sú:
a. Členská schôdza
b. Výkonný výbor
c. Predseda klubu
Čl. 8
Členská schôdza
Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu, ktorá rozhoduje:
a. zmene a zániku klubu,
b. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
c. prerokováva aspoň raz ročne správu o činnosti a hospodárení klubu,
d. schvaľuje rozpočet a hlavné zámery činnosti,
e. volí a odvoláva členov výkonného výboru a predsedu klubu, voľba členov
výkonného výboru a predsedu. Funkčné obdobie predsedu a členov
výkonného výboru je štvorročné s možnosťou opätovnej voľby na hociktoré
ďalšie funkčné obdobie. Spôsob voľby upravuje volenbný poriadok klubu.
f.

rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré si vyhradí.
Čl. 9
Výkonný výbor

Výkonný výbor je 5-9 členný, volený členskou schôdzou Klubu pozemného hokeja Rača.
Zabezpečuje úlohy medzi členskými schôdzami v súlade s uznesením Členskej schôdze
Klubu pozemného hokeja Rača. Riadi činnosť, ktorá nie je vyhradená najvyššiemu orgánu.
Čl. 10
Predseda klubu
1. Predseda klubu je:
a. štatutárnym orgánom klubu,
b. členom Výkonného výboru s právom hlasovať.
2. Predseda klubu:
a. riadi všetky činnosti klubu,
b. vykonáva všetky právne úkony a uzatvára záväzky klubu,
c. zvoláva podľa svojho uváženia výkonný výbor na riešenie závažných otázok klubu.
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3. Predseda na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene klubu môže písomne
splnomocniť inú osobu.
4. Funkčné obdobie je 4 roky.
Čl. 11
Majetok a hospodárenie klubu
1. Účtovným obdobím klubu e jeden kalendárny rok.
2. Klub hospodári na základe rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje Členská schôdza
Klubu pozemného hokeja Rača.
3. Majetok klubu môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva.
4. Na základe zmlúv môže užívať majetok verejnej správy, ako i majetok iných organizácií.
S majetkom nakladá v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a vlastnými
pravidlami.
5. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami klubu, dotácie a príspevky z
verejných zdrojov, členské príspevky a iné príjmy klubu sa využívajú na napĺňanie
poslania a cieľov klubu a na úhradu výdavkov (nákladov) s tým spojených.
6. Ak je klub ako športová organizácia prijímateľom verejných prostriedkov, má za
podmienok stanovených Zákonom, povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú
správu overenú audítorom1. Klub je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a
spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho
rozpočtu prijaté alebo použité.
7. Riadna alebo mimoriadna účtovná závierka klubu, výročná správa a správa audítora sa
po ich prerokovaní a schválení v príslušnom orgáne klubu zverejňujú na webovom sídle
klubu.
8. Ak má klub povinnosť overovať účtovnú závierku a výročnú správu klubu, každoročne ju
overí audítor, ktorého ustanovuje Členská schôdza na obdobie jedného roka. Mandát
audítora môže byť obnovený bez obmedzenia.
9. Výročná správa sa vypracúva najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného
obdobia.
10. Klub je povinný výročnú správu do 15 dní po prerokovaní Členskou schôdzou zverejniť a
uložiť v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu2, najneskôr do 31. júla
nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.
11. Vedenie účtovníctva klubu bližšie upravujú predpisy klubu a príslušné zákony platné v
SR.
12. S majetkom klubu hospodári Výkonný výbor v súlade s uznesením Členskej schôdze.
13. Vlastnú doplnkovú podnikateľskú činnosť môže klub vykonávať v ktorejkoľvek oblasti pri
dodržiavani príslušných
ustanovení, povolení a zákonov platných v Slovenskej
republike.
Čl. 12
Príjmy klubu
1. Príjmy klubu tvoria najmä:
1
2

§ 9 ods. 4 Zákona

§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
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a. členské príspevky,
b. výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného
a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
c. výnosy z marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
d. príjmy zo športovej reprezentácie,
e. sponzorské3
f.

príspevky uznanému športu4

g. dotácie z rozpočtov verejnej správy a samosprávy,
h. príspevky na športový poukaz,
i.

poplatky z prestupov športovcov,

j.

príspevky od nadnárodných a medzinárodných športových organizácii FIH a EHF
alebo iných medzinárodných organizácií,

k. dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
l.

príjmy z predaja vstupeniek,

m. príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti a zhodnocovania majetku,
n. dary a príspevky,
o. iné príjmy.
Článok 13
Výdavky klubu
1. Výdavky klubu predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte klubu v
súlade s potrebami plnenia úloh a cieľov klubu na príslušné obdobie.
2. Výdavky klubu slúžia najmä na:
a. zabezpečenie činnosti všetkých úrovní / družstiev
b. rozvoj mládežníckeho športu a športu detí,
c. starostlivosť o talenty v pozemnom hokeji,
d. zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov,
e. zabezpečenie organizovania súťaží a iných športových podujatí,
f.

na podporu činnosti regionálnych a oblastných štruktúr SZPH,

g. podporu investičných projektov SZPH,
h. vzdelávanie v oblasti športu a osobitne v pozemnom hokeji,
3

SPONZORSKÝM sa rozumie: "priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie poskytnuté športovcovi,
športovému odborníkovi podľa S 6 ods. 1 písm. a) Zákona alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového
SVE národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie“ [§ 50 ods. 1 Zákona].
4
UZNANÝM ŠPORTOM sa rozumie: "šport uznaný:
a) Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SpottAccord,
b) Medzinárodným paralympijským výborom,
c) Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo
d) Ministerstvom školstva SR
e) Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád” [§ 3 písm. f) Zákona]
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i.

prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe a osobitne v pozemnom hokeji v
boji proti proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží,

j.

odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov,

k. administratívnu činnosť klubu, a orgánov klubu,
l.

podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v oblasti športu a pozemnom hokeji,

m. dary a iné príspevky,
n. všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov, stanovených stanovami SZPH:
o. iné výdavky schválené Členskou schôdzou Klubu pozemného hokeja Rača a
p. výdavky, ktoré je Výkonný výbor oprávnené vynaložiť v rámci svojej právomoci.
Čl. 14
Zánik klubu
1. O zániku klubu rozhoduje jeho najvyšší orgán. Pri zániku klubu sa postupuje podľa
zákona č. 83/1990 Zb.z.
2. Vykoná sa majetkové vysporiadanie a zánik združenia sa do 15 dní oznámi príslušnému
ministerstvu.
Čl. 15
Záverečné ustanovenia
1. Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva
Členská schôdza klubu.
2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne platnými predpismi,najmä
zákonom č. 83/1990 Zb.z. o združovaní občanov.
3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Členskou schôdzou dňa 19.11.2016 a
účinnosť ich dňom vzatia zmeny stanov na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky. Doterajšie stanovy klubu zo dňa 08.03.1999 strácajú účinnosť nadobudnutím
účinnosti týchto stanov.
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