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STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RADA ŠPORT
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
I.
Základné ustanovenia
I.1

Názov organizácie: RADA ŠPORT o. z.
Skrátený názov:
RADA ŠPORT o. z.

I.2

Sídlo: Komenského 2135/39A, 927 05 Šaľa - Veča

I.3

RADA ŠPORT o. z. má postavenie právnickej osoby s pôsobnosťou na území Slovenskej
republiky. Vystupuje v právnych vzťahoch pod svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu
z týchto vzťahov. Je organizáciou, v ktorej sa dobrovoľne združujú hlavne priaznivci športu a
umenia za účelom uskutočňovania spoločných športových, umeleckých, športovo pedagogických,
umeleckopedagogických a vzdelávacích aktivít.
II.
Ciele činnosti združenia
II.1. Základným cieľom činnosti športovo umeleckého združenia RADA ŠPORT je vykonávanie
aktivít sústavne, samostatne, v mena a na zodpovednosť RADA ŠPORT o.z., ktoré nie sú podnikaním
a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Medzi hlavné ciele činnosti patria najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

metodicky a organizačne podporovať rozvoj športových aktivít a umenia na Slovensku,
obhajovať záujmy svojich členov a presadzovať ich oprávnené požiadavky.
vytvárať vhodné podmienky pre činnosť športovcov a umelcov a vytvoriť odbornú, materiálnu
a organizačnú základňu pre podporu ich športových a umeleckých projektov.
organizovať športové podujatia, umelecké vystúpenia a výstavy, za účelom prezentovať diela
slovenských aj zahraničných umeleckých tvorcov.
organizovať odborné umelecké a vzdelávanie, kurzy a workshopy pre záujemcov o umenie
a orientačné kurzy pre širšiu verejnosť.
propagovať a rozširovať podporu športu a umenia doma i v zahraničí.
sprostredkovať stretnutia odborníkov v oblasti športu a umenia s cieľom zlepšiť vzájomnú
informovanosť a spoluprácu, organizovať osvetovú činnosť v tejto oblasti, ako aj v príbuzných
športových a umeleckých odboroch.
podporovať prostredníctvom grantov a príspevkov športovcov, umelcov, športové a umelecké
podujatia ako aj ich účasť na medzinárodných kultúrnych a športových podujatiach.
budovať vlastný archív umeleckých, hudobných, literárnych a výtvarných diel a odbornú knižnicu
pre potreby členov.
vydávať odbornú literatúru súvisiacu s cieľmi činnosti.

II.2. K dosiahnutiu týchto cieľov plní združenie RADA ŠPORT najmä tieto úlohy:
a) spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami a grantovými spoločnosťami.
b) získava a prerozdeľuje finančné prostriedky pre jednotlivé projekty a na vlastnú činnosť.
II.3. Činnosť športového a umeleckého združenia RADA ŠPORT vylučuje účasť a podporu politických
strán a politických hnutí, cirkví a náboženských spoločností, zárobkovú činnosť alebo
zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní.
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III.
Členstvo
III.1 Členom združenia RADA ŠPORT sa môže stať fyzická osoba a právnická osoba ktorá:
a) súhlasí s cieľmi a poslaním tohto združenia
b) mieni sa riadiť jeho stanovami
c) podá písomnú prihlášku
d) s jeho členstvom súhlasí správna rada združenia (SR)
III.2 Členstvo:
a)
Členstvo v umeleckom združení RADA ŠPORT je dobrovoľné.
b)
RADA ŠPORT má zakladajúcich členov, riadnych členov a čestných členov.
c)
Zakladajúcimi členmi sú: Ing. Tomáš Mészáros, Ivan Kollárik, Eva Kolláriková
d)
Čestnými členmi môžu byť fyzické osoby vo veku od 28 rokov, ktoré sa chcú podieľať na
rozvíjaní činnosti a podpore združenia. O čestnom členstve rozhoduje správna rada
združenia. Čestní členovia majú právo, ale nemajú povinnosť zúčastňovať sa na činnosti
združenia a rokovaniach valného zhromaždenia a uhrádzať členské príspevky.
e)
Riadnymi členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby vo veku od 28 rokov, ktoré prejavia
záujem o napĺňanie cieľov združenia.
f)
Členstvo v združení vzniká registráciou prihlášky a zaplatením členského príspevku vo
výške stanovenej správnou radou. Súčasťou písomnej prihlášky je súhlas záujemcu so
stanovami združenia. O členstve, registrácii členov, výške členského príspevku a ďalších
podmienkach rozhoduje správna rada združenia.
III.3 Člen má právo:
a) zúčastňovať sa činnosti združenia
b) uplatňovať svoje názory, návrhy a kritiku, obracať sa na orgány združenia s námetmi
a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
c) využívať výhody vyplývajúce z členstva v združení
d) byť informovaný o činnosti, čerpaní finančných prostriedkov a hospodárení a rozhodnutiach
orgánov združenia
e) voliť a byť volený do orgánov združenia
f) dobrovoľne vystúpiť zo združenia
III.4 Člen má povinnosť:
a) zúčastňovať sa činnosti združenia
b) dodržiavať stanovy a uznesenia prijaté zhromaždením alebo správnou radou
c) chrániť a zveľaďovať majetok združenia
d) riadne, včas a v stanovenej výške uhrádzať členský príspevok
e) dodržiavať zásady etiky a konať tak, aby nepoškodil záujmy združenia
III.5 Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena zo združenia - doručením písomného oznámenia člena o vystúpení. Člen
môže na základe svojho rozhodnutia kedykoľvek zo združenia vystúpiť.
b) vylúčením zo združenia - ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, právny poriadok,
vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, alebo vylúčením keď jeho konanie nie je v súlade so
záujmami a činnosťou združenia, prípadne ak svojim správaním poškodzuje dobré meno
združenia. O vylúčení rozhoduje správna rada združenia. Člen má právo v tomto prípade
podať odvolanie na najvyšší orgán združenia.
c) správna rada má právo vylúčiť člena zo združenia tiež bez udania dôvodov.
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d) odstúpivší alebo vylúčení členovia sú povinní splniť všetky svoje otvorené pohľadávky voči
združeniu. Nemajú však nárok na vrátenie členských príspevkov ani čiastočného alebo celého
majetku združenia.
e) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia
f) zánikom združenia
IV.
Organizačná štruktúra

IV.1

IV.2

Orgánmi združenia sú:
1. valné zhromaždenie (VZ) - je najvyšším orgánom združenia
2. správna rada (SR) – výkonný orgán ktorý riadi činnosť združenia
3. predseda združenia – štatutárny orgán združenia
4. revízor - kontrolný orgán združenia

Valné zhromaždenie sa stretáva spravidla raz v kalendárnom roku Zhromaždenie je oprávnené
prijímať uznesenia, ak je prítomných viac než 25% členov združenia. Uznesenie je prijaté, ak sa
zaň vysloví nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak sa nezíde uznášaniaschopné VZ
v priebehu kalendárneho roka, SR musí zvolať mimoriadne VZ, ktoré bude považovať za
uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
Mimoriadne zhromaždenie je zvolané po zvláštnom uznesení správnej rady alebo keď o to písomne
požiada najmenej pätina riadnych členov.
Valné zhromaždenie:
a) volí a odvoláva členov správnej rady
b) volí a odvoláva kontrolný orgán združenia
c) schvaľuje zásady čerpania rozpočtu a správu o hospodárení a činnosti združenia
d) schvaľuje stanovy, ich doplnky a symboliku
e) rozhoduje o vstupe združenia do iných organizácií
f) rozhoduje o zániku združenia a o spôsobe likvidácie jeho majetku

IV.3 V čase medzi zasadnutiami zhromaždenia riadi činnosť združenia správna rada, ktorá má minimálne
troch členov.
Správna rada:
a) riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami zhromaždenia vo všetkých oblastiach, ktoré nie sú
vyhradené zhromaždeniu
b) štruktúru Správnej rady určujú jej členovia
c) zo svojich radov volia predsedu združenia
d) rozhoduje o prijatí alebo neprijatí a vylúčení člena združenia
e) zvoláva Valné zhromaždenie najmenej raz v kalendárnom roku
f) predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení združenia
g) schvaľuje termíny na nastávajúce obdobie
h) má právo navrhovať a upravovať technické a ekonomické vzťahy medzi jednotlivými členmi
združenia a ďalšími právnymi subjektami.
i) prerozdeľuje finančné prostriedky na jednotlivé projekty podľa zásad schválených zhromaždením
j) stanovuje rokovací a volebný poriadok a interné predpisy združenia.
k) k zabezpečovaniu činnosti zduženia poveruje správna rada spravidla ďalších výkonných
zástupcov, prípadne vytvára ďalšie organizačné jednotky. Za týmto účelom splnomocňuje ďalších
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reprezentujúcich zástupcov združenia ich vedením, pokiaľ dané činnosti neriadi poverený člen
správnej rady.

IV.4

Predseda združenia
a.) je členom a zároveň predsedom správnej rady, ktorou je volený.
b.) je oprávnený konať menom združenia vo všetkých veciach ako zodpovedný štatutárny orgán.
V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje iný člen správnej rady na základe jeho písomného
splnomocnenia ako zastupujúci predseda.
c.) zvoláva správnu radu na pravidelné zasadnutia. Mimoriadne zasadnutia zvoláva predseda na
žiadosť niektorého z členov správnej rady, alebo na základe svojho rozhodnutia.
d.) je zodpovedný za funkčnosť a vykonateľnosť rozhodnutí správnej rady a dodržanie legislatívnych
predpisov upravujúcich činnosť združenia.
e.) koordinuje spôsoby práce členov správnej rady a činnosť jej výkonných zástupcov.

IV.5

Kontrolným orgánom združenia je revízor, ktorého úlohou je zabezpečovanie a vykonávanie
kontrolnej činnosti v zmysle platného právneho poriadku a stanov združenia. Je volený VZ
a zodpovedá sa za svoju činnosť VZ ako jeho zástupca.
Revízor:
a) upozorňuje správnu radu a predsedu združenia na zistené nedostatky a predkladá návrhy na ich
odstránenie
b) kontroluje hospodárenie združenia a predkladá VZ správu o kontrole hospodárenia a činnosti
združenia minimálne raz do roka
c) Revízor vykonáva svoju činnosť ako nezávislý orgán nemôže byť zároveň členom správnej rady
ani vykonávať inú činnosť v organizačných štruktúrach združenia.

V.
Hospodárenie
V.1
V.2

V.3

Majetok združenia tvorí hmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
Zdrojom majetku sú:
a) majetok prevedený do vlastníctva združenia
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
d) členské príspevky a dary členov združenia
e) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti
f) príspevky a dary sponzorov
g) príjmy zo spoločenskej a kultúrnej činnosti
h) príjmy z propagácie priaznivcov športu a umenia
i) príjmy z predaja vstupeniek
j) dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty
k) iné príjmy
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a v zmysle zásad čerpania rozpočtu
schválených valným zhromaždením.
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V.4

S finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje predseda, resp. niektorý
člen správnej rady tým splnomocnený, ktorý samostatne rozhoduje aj o použití výnosov zo
činnosti združenia, ako aj o úhrade prípadných strát a dbá o to, aby majetok, ktorým
disponuje, bol užívaný výhradne na účely vyplývajúce z cieľov a poslania združenia podľa
článku II.

V.5

V súlade so všeobecne platnými predpismi, môže združenie popri svojej hlavnej činnosti
vykonávať v doplnkovom rozsahu drobnú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením
jeho cieľov a v záujme jeho poslania. Výnosy z tejto činnosti môžu byť použité výhradne pre
podporu cieľov združenia podľa čl. II.

VI.
Zánik združenia
VI.1
VI.2
VI.3

VI.4

Združenie môže zaniknúť rozhodnutím VZ alebo správnej rady, pokiaľ nie je VZ
uznášaniaschopné.
Združenie zaniká dňom výmazu z registra, jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou
alebo bez likvidácie.
Pri zániku združenia likvidáciou, rozhodne VZ o menovaní likvidátora a o tom, na ktorú
organizáciu bude prevedený likvidačný zostatok. likvidačný zostatok môže byť prevedený len
na organizáciu, ktorá bude mať podobné ciele a zameranie ako RADA ŠPORT o.z..
Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný:
a) vykonať všetky činnosti spojené so zánikom združenia v zmysle zákona 83/1990 Zb.
o Združení občanov
b) sústrediť peňažné prostriedky v jednom peňažnom ústave
c) dokončiť bežné záležitosti
d) vysporiadať záväzky združenia
e) speňažiť majetok združenia najhospodárnejším spôsobom
f) pri likvidácii postupovať primerane podľa § 70-75 Obchodného zákonníka.
Zánik združenia oznámi jeho predseda do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky.

VII.
Záverečné ustanovenia
VII.1

Združenie RADA ŠPORT o.z. sa zakladá na dobu neurčitú.

VII.2

Zmenu textu týchto stanov je možné vykonať len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia
a následnom potvrdení akceptácie zmeny registrovým orgánom, ktorým je Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

