
 
 

 

S T A N O V Y  
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 

 

 
Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Nižšie popísané občianske združenie je dobrovoľným a na základe slobodnej vôle 

organizovaným záujmovým združením fyzických i právnických osôb, založeným v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení za účelom 

dosahovania spoločných cieľov združenia.  

2. Občianske združenie je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom 

znení právnickou osobou. 

 

Čl. II 

Názov združenia 

 

 Združenie bude v právnych a iných vzťahov vystupovať a svoju všetku činnosť bude 

vykonávať pod názvom: Športový strelecký klub Gemerská Poloma.  

 

Čl. III 

Sídlo združenia 

 

 Sídlo združenia je Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma 

 

Čl. IV 

Ciele a vecné zameranie združenia 

 

 Hlavným cieľom združenia je vykonávanie záujmovej činnosti vo sfére športovej streľby 

z krátkej, dlhej guľovej a brokovej zbrane, v teoretickej a praktickej príprave streľby. Krátkej 

a dlhej vzduchovej zbrane pri práci s mládežou a juniormi , spolupráca so streleckými krúžkami pri 

základných školách v rámci celej SR a ostatnými spriatelenými streleckými klubmi 

a organizáciami. Organizovanie streleckých súťaží na miestnej, okresnej i celoslovenskej úrovni na 

strelniciach. 
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Cieľmi činností je výkon aktivít predovšetkým v týchto oblastiach: 
- vzdelávanie a zvyšovanie odborných znalostí v oblasti streľby a športovej zdatnosti 
- zvyšovanie odborných znalostí z predpisov súvisiacich s činnosťou Športového streleckého klubu 
- poskytovanie informácii o organizácii ako takej, o aktivitách a o výsledkoch činnosti, s využitím 

moderných informačných technológií. 
- medziregionálna spolupráca so subjektami zameranými na športovú streľbu zo vzduchových 

zbraní, z krátkej, dlhej guľovej a brokovej zbrane 
- medziregionálna spolupráca a organizovanie streleckých súťaží v disciplínach športovej streľby 
- propagácia vlastnej činnosti Športového streleckého klubu 
- organizovanie kultúrno-spoločenských klubových akcií 
- poskytovanie odborných rád pre svojich členov týkajúce sa strelectva, realizácia výcviku 

zaobchádzania so zbraňou prostredníctvom svojich odborných inštruktorov pre  členov streleckého 

klubu. 
- zabezpečenie kurzov a výcviku zaobchádzania so zbraňou 
 

- riadenie klubov patriacich do portfólia združenia 

- výučba a tréning so zameraním na streľbu, údržbu a bezpečnosť používania strelných zbraní 

- rozvoj tradičných a netradičných streleckých disciplín 

- udržiavať a rozvíjať spoluprácu s inými slovenskými i zahraničnými fyzickými a právnickými 

osobami pri dosahovaní cieľov združenia. 

 

Čl. V 

Vznik a zánik členstva v združení 

 

1. Členom združenia sa môže stať slovenská i zahraničná fyzická osoba, a to po dovŕšení 

osemnásteho roku veku, ako aj slovenská i zahraničná právnická osoba. Členom združenia 

môže byť aj osoba mladšia ako 18 rokov, avšak len s výslovným písomným súhlasom 

svojho zákonného zástupcu. 

2. Počet členov v združení nie je žiadnym spôsobom obmedzený.  

3. Podmienkou vzniku členstva v združení je písomná prihláška záujemcu o členstvo 

v združení spolu s jeho písomným vyhlásením o tom, že pristupuje k stanovám združenia 

a úhrada členského príspevku. 

4. Čestné členstvo sa môže udeliť fyzickej a právnickej osobe za zásluhy rozvoja ŠSK, 

strelectva alebo odbornou prospešnou činnosťou v rezorte strelectva. Čestné členstvo 

navrhuje člen predsedníctva a schváli predsedníctvo združenia. Čestný člen má právo byť 

informovaný a podieľať sa na činnosti združenia, podávať návrhy na činnosť združenia, nie 

je povinný zaplatiť členský príspevok, nemá hlasovacie právo. 

5. Členstvo v združení zaniká: 

a) vystúpením člena zo združenia; v tomto prípade členstvo zaniká dňom doručenia 

písomného oznámenia člena združenia o vystúpení predsedovi združenia, 

b) vylúčením člena zo združenia z dôvodu závažného alebo opakovaného menej závažného 

porušovania stanov združenia alebo poškodzovania záujmov alebo dobrého mena 

združenia na verejnosti; členstvo v tomto prípade zaniká dňom doručenia rozhodnutia 

predsedníctva združenia o vylúčení členovi združenia, 

c)  smrťou fyzickej osoby a zánikom právnickej osoby, 

d) zánikom združenia, 

e) nečinnosťou člena. 

f) čestné členstvo zaniká po stiahnutí čestného členstva, schválením predsedníctvom na 

návrh predsedu združenia 

6. Predsedníctvo môže svojím rozhodnutím vylúčiť člena zo združenia pre porušenie stanov 

združenia spočívajúce v nezaplatení členského príspevku len po predchádzajúcej výzve 
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adresovanej členovi na splnenie si tejto svojej povinnosti spolu s upozornením na možnosť 

jeho vylúčenia zo združenia. 

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti členov združenia 

 

1. Každý člen združenia má právo najmä: 

a)  zúčastňovať sa na činnosti združenia v súlade s jeho cieľmi a vecným zameraním, 

b) voliť a byť volený do orgánov združenia, s výnimkou členov mladších ako 18 rokov, 

ktorým tieto stanovy priznávajú len aktívne volebné právo, 

c) podávať návrhy, pripomienky, námietky a sťažnosti na činnosť združenia (doterajšiu 

i budúcu), ako aj na fungovanie orgánov združenia a ich funkcionárov, ako aj právo byť 

oboznámený s prijatými opatreniami, 

d) na informovanosť o činnosti a nakladaní s majetkom združenia, vrátane práva byť 

informovaný o všetkých prijatých opatreniach a rozhodnutiach orgánov združenia 

a práva byť prítomný na rokovaní orgánov združenia. 

2. Pre každého člena združenia z členstva vyplývajú najmä tieto povinnosti: 

a) dodržiavať stanovy združenia a od nich odvodené vnútorné predpisy združenia, ako aj 

rozhodnutia orgánov združenia, 

b) chrániť majetok združenia a v záujme plnenia cieľov a poslania združenia ho využívať 

s maximálnou hospodárnosťou a starostlivosťou, 

c) riadne a včas platiť členské príspevky, 

d) bez zbytočného odkladu oznamovať predsedníctvu združenia všetky zmeny údajov 

uvedených v prihláške. 

 

Čl. VII 

Orgány združenia 

 

1. Orgánmi združenia sú predsedníctvo a predseda. 

2. Predsedníctvo je najvyšší orgán združenia, ktorý rozhoduje o najzávažnejších 

a najzásadnejších veciach združenia. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia a plní 

funkciu najvyššieho orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí najmä: 

a) schvaľovať plán a hlavné zásady činnosti združenia na príslušné ročné obdobie, 

b) schvaľovať stanovy a ich zmeny a doplnky, vrátane ďalších vnútorných dokumentov 

združenia vypracovaných v zmysle stanov, 

c) schvaľovať rozpočet príjmov a výdavkov združenia na príslušné ročné obdobie, vrátane 

správy o hospodárení združenia, 

d) rozhodovať o rozpustení združenia alebo o jeho dobrovoľnom zlúčení s iným združením,  

e) rozhodovať o možnosti vykonávania vlastnej podnikateľskej činnosti, 

f) rozhodovať o možnosti majetkovej účasti združenia v podnikateľských 

a nepodnikateľských subjektoch, 

g) rozhodovať o výške členského príspevku, 

h) rozhodovať o prijatí a vylúčení člena združenia, 

i) zaoberať sa návrhmi a pripomienkami členov združenia a riešiť ich sťažnosti 

a námietky, 

j) určovať osobu na vykonanie likvidácie združenia pri dobrovoľnom rozpustení združenia. 

3. Predsedníctvo sa stretáva podľa potreby, najmenej však raz za rok. Predsedníctvo zvoláva 

predseda združenia. 

4. Predsedníctvo združenia má troch členov starších ako 18 rokov, pričom prvých členov 

predsedníctva volia na prvom stretnutí záujemcovia združenia, ktorí odovzdali vypísanú a 

podpísanú prihlášku do združenia a písomne vyhlásili, že pristupujú k stanovám združenia, 

tak ako to má na mysli ustanovenie čl. V bod 3 týchto stanov. Funkčné obdobie 

predsedníctva je päťročné, pričom pri každej ďalšej voľbe členov predsedníctva týchto volia 



 strana 4 

členovia združenia na schôdzi, ktorú zvoláva predsedníctvo raz za päť rokov, spravidla pred 

koncom funkčného obdobia.  

5. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomný predseda a aspoň jeden ďalší člen 

predsedníctva. Predsedníctvo rozhoduje vo všetkých veciach formou uznesenia, na prijatie 

ktorého je potrebný súhlas predsedu a jedného ďalšieho člena predsedníctva. 

6. Členstvo v predsedníctve zaniká buď vzdaním sa funkcie alebo smrťou člena združenia.  

7. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý je oprávnený konať vo 

všetkých veciach združenia. Predsedu združenia volí predsedníctvo spomedzi svojich členov 

taktiež na obdobie piatich  rokov.  

 

Čl. VIII 

Zásady hospodárenia združenia 

 

1. Združenie vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie svojej činnosti a cieľov na 

základe rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje predsedníctvo, pričom zostavovanie 

rozpočtu vychádza zo zásady neziskovosti združenia. 

2. Majetok združenia tvoria najmä: 

-   členské príspevky, 

- dotácie z verejných rozpočtov, 

- dary peňažnej i nepeňažnej povahy, 

- tzv. sponzorské príspevky od tuzemských a zahraničných fyzických a právnických osôb, 

- príjmy z vlastnej činnosti, 

- príjmy z majetkovej účasti združenia na podnikaní iných subjektov, 

- príjmy z ďalšieho zhodnocovania majetku združenia. 

3. Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 

území Slovenskej republiky, ako aj rozhodnutiami príslušných orgánov združenia. 

 

 

 

Čl. IX 

Zánik združenia 

 

1. Združenie zaniká rozhodnutím predsedníctva o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo o jeho 

zlúčení s iným združením. O spôsobe majetkoprávneho vysporiadania rozhodne 

predsedníctvo združenia menovaním likvidátora. Likvidátor plní všetky záväzky združenia 

a s prípadným likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia predsedníctva združenia. 

V lehote 30 dní po ukončení likvidácie je predsedníctvo povinné oznámiť Ministerstvu 

vnútra SR a ďalším dotknutým orgánom zánik združenia. 

2. Združenie zaniká tiež rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením prípravným výborom združenia a účinnosť 

dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

2. Všetky zmeny a doplnky týchto stanov nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 

predsedníctvom podľa čl. VII. bod 2. písm. b) a účinnosť dňom vzatia na vedomie zmeny 

stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

 

 

 

V Gemerskej Polome dňa 20.1.2016 

 


