
Stanovy občianskeho združenia 

Klub vodných športov, Karlova Ves 

Základné ustanovenia 
1. Názov občianskeho združenia je: Klub vodných športov, Karlova Ves (ďalej len „Občianske 

združenie“ alebo „Združenie”) 
2. Sídlo Združenia je: Botanická 59, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika. 

Článok I.  
Ciele a činnosť Združenia 

1.  Cieľom združenia je:  
a) združovanie ľudí so záujmom o vodné športy a doplnkové aktivity k vodným športom. 
b) prevádzka a údržba budov a areálu lodenice 
c) podpora kultúry a športu, zdravie ľudí, výchova a vzdelávanie, ochrana životného prostredia 
d) podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle 
e) vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej 

verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami    
f) združovanie ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi Občianskeho združenia 
g) vytváranie materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojenie kultúrnych, 

informačných, záujmových, vzdelávacích, zdravotných, sociálno-spoločenských a voľno- 
časových potrieb pre rôzne vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov  

h) realizácia kultúrnych, spoločenských, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných, 
voľno-časových a športových aktivít, podujatí, pobytov a kurzov 

2.  Činnosť združenia sa realizuje najmä: 
a) organizovanie pravidelnej aj nepravidelnej športovej činnosti pre svojich členov 
b) usporadúvaním prednášok, školení, seminárov, kurzov a konferencií 
c) organizovanie súťažných a nesúťažných podujatí a kurzov pre začiatočníkov aj pokročilých 

v oblasti vodných športov 
d) organizovaním záujmových, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí 
e) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami 
f) aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravia  
g) aktivitami v oblasti ochrany a poznávania prírody 
h) spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi, záujmovými 

združeniami a národnými športovými zväzmi 
i) propagovaním svojej činnosti 
j) finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov 
k) materiálno – technickou podporou  
l) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a 

v zahraničí v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade so záujmami Združenia. 



Článok II. 
Členstvo v Združení 

1. Členstvo v Združení je dobrovoľné. 
2. Členom Združenia sa môže stať: 

a) fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a súhlasí so stanovami združenia 
b) fyzická osoba, občan mladší ako 18 rokov sa môže stať členom Združenia len po výslovnom 
písomnom súhlase zákonného zástupcu 

3. Na prijatie za člena nie je žiadny právny nárok. 
4. O povinnosti a výške členského rozhoduje členská schôdza. 
5. Členstvo zaniká: 

a) vystúpením člena a to prostredníctvom písomného oznámenia o vystúpení člena zo Združenia, 
ktoré musí byť doručené do sídla Združenia 
b) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho, 
c) zánikom Združenia, 
d) vylúčením člena na základe  rozhodnutia Rady z dôvodu vážneho porušenia členských 
povinností alebo porušenia prevádzkového poriadku Združenia, 
e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení za úmyselný trestný čin  

Článok III. 
Práva a povinnosti členov Združenia 

1. Člen Združenia má právo: 
a) voliť a byť volený do orgánov Združenia, 
b) podieľať sa na činnosti Združenia, 
c) obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a návrhmi 
d) byť informovaný o činnosti združenia 
e) užívať majetok klubu a areál lodenice na základe prevádzkového poriadku 
f) o členstvo v orgánoch Združenia sa môže uchádzať len plnoletá osoba a riadny člen Združenia 

2. Člen Združenia má povinnosť: 
a) dodržiavať stanovy Združenia a prevádzkový poriadok klubu, 
b) plniť uznesenia orgánov Združenia, 
c) prispievať k naplneniu cieľov Združenia podľa Cieľov a činnosti združenia 
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia, 
e) podieľať sa na údržbe areálu lodenice. 

Článok IV. 
Orgány Združenia 

1. Orgány Združenia sú: 
a) Členská schôdza 
b) Predseda 
c) Podpredseda 
d) Rada 
e) Kontrolór 
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A)  Č L E N S K Á  S C H Ô D Z A  

1.  Členská schôdza je najvyšší orgán Združenia. 
2. Členská schôdza sa skladá zo všetkých členov Združenia. Členská schôdza sa schádza minimálne 

raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva Rada alebo ju zvoláva 1/3 členov Združenia. 
3. Členskú schôdzu vedie predseda Členskej schôdze, ktorý je volený na začiatku každého zasadnutia 
Členskej schôdze. 

4. Oznámenie o konaní schôdze zabezpečuje Rada a to minimálne 7 dní pred konaním schôdze. 
Oznámenie sa realizuje prostredníctvom zaslaním pozvánky a to najmä, nie však výlučne 
elektronicky e-mailom, sms správou alebo telefonátom. 

5. Členská schôdza: 

a) schvaľuje stanovy Združenia a ich zmeny 
b) rozhoduje o zániku Združenia, zlúčení s iným občianskym Združením alebo dobrovoľným 
rozpustením 
c) schvaľuje plán činnosti Združenia 
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu 
e) volí a odvoláva členov Rady 
f) volí a odvoláva predsedu a Podpredsedu Združenia na návrh Rady alebo členov 
g) volí a odvoláva Kontrolóra 
h) určuje a schvaľuje výšku členského príspevku 

6. Členská schôdza je uznášaniaschopná, počtom prítomných členov Združenia ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina členov rady klubu. Ak nie je prítomná  nadpolovičná väčšina členov rady 
klubu, tak je Členská schôdza je uznášaniaschopná nadpolovičnou väčšinou členov klubu. 

7. Na platné prijatie uznesenia Členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
členov. Na platné prijatie unesenia, v prípade ak sa rozhoduje o otázkach (záležitostiach) 
uvedených v článku IV. Bod 5. písm. a), b), d), e), f), g) je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny  
prítomných plnoletých členov. Zo zasadnutia Členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica. 

B)  P R E D S E D A 
8. Predseda ako orgán zastupuje a riadi činnosť Združenia. Je za svoju činnosť zodpovedný Členskej 

schôdzi. 
9. Predseda:  

a) riadi a organizuje činnosť Združenia 
b) pripravuje návrh stanov a ich zmeny 

10.  Predseda je volený Členskou schôdzou na dobu neurčitú. V prípade odvolania predsedu jeho 
funkcia zaniká dňom, ktorý je určený rozhodnutím Členskej schôdze. 

C)  P O D P R E D S E D A 
11.  Podpredseda ako orgán zastupuje a riadi činnosť Združenia. Je za svoju činnosť zodpovedný 
Členskej schôdzi. 

12.  Podpredseda:  
 a) riadi a organizuje činnosť Združenia 
 b) pripravuje návrh stanov a ich zmeny 

13.  Podpredseda je volený Členskou schôdzou na dobu neurčitú. V prípade odvolania podpredsedu 
jeho funkcia zaniká dňom, ktorý je určený rozhodnutím Členskej schôdze. 
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D)  R A D A  

14.  Rada sa skladá z Predsedu, Podpredsedu a troch členov Rady.  
15.  Traja členovia Rady sú volení Členskou schôdzou a to na dobu neurčitú. 
16.  Rada je uznášaniaschopná ak ju zvolal Predseda alebo Podpredseda a je prítomná nadpolovičná  

väčšina členov Rady. Na platné uznesenia Rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných členov Rady. Zo zasadnutia Rady sa vyhotovuje zápisnica. 

17.  Rada: 
a) rozhoduje o prijatí člena do Združenia 
b) rozhoduje o vylúčení člena zo Združenia 
c) vedie evidenciu o členoch 
d) zvoláva Členskú schôdzu 
e) pripravuje obsah programu na jednotlivé zasadnutia Členskej schôdze 
f) pripravuje prevádzkový poriadok 

E)  K O N T R O L Ó R 

18.  Kontrolóra volí a odvoláva Členská schôdza a to na dobu neurčitú. 
19.  Kontrolór: 
a) vykonáva revíziu hospodárenia Rady 
b) kontroluje vedenie účtovníctva  a iných dokladov 
c) preskúmava účtovnú závierku 
d) upozorňuje Radu na zistené nedostatky v hospodárení a podáva návrhy na ich odstránenie 
e) navrhuje zvolanie mimoriadnej Členskej schôdze, ak si to vyžaduje záujem Združenia 
f) podáva Členskej schôdzi návrh na odvolanie Predsedu a Podpredsedu alebo členov rady v 
mimoriadnych prípadoch 
g) kontroluje dodržiavanie stanov a prevádzkového poriadku lodenice 

20.  Funkcie v jednotlivých orgánoch sú navzájom nezlučiteľné. 

Článok  V. 
Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom Združenia je Predseda a Podpredseda. Predseda a Podpredseda sú oprávnení 
konať a podpisovať v mene Združenia každý samostatne. 

Článok  VI. 
Hospodárenie Združenia 

1. Hospodárenie Združenia sa riadi platnými právnymi predpismi. Hospodárenie sa uskutočňuje na 
základe rozpočtu schváleného Členskou schôdzou. Rozpočet sa zostavuje schvaľuje každoročne 
vždy na samostatný kalendárny rok. 

2. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok Združenia tvoria dary od fyzických osôb a 
právnických osôb, podiel zo zaplatenej dane, dotácie a granty od právnických osôb zo Slovenskej 
republiky a zo zahraničia, príjmy z členského, príjmy a výnosy z hlavnej činnosti Združenia alebo 
jeho majetku a príjmy z podnikateľskej činnosti ako doplnkovej a podpornej činnosti vykonávanej 
v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 
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1. Tieto stanovy schválila Rada klubu dňa  a v plnom znení nahrádzajú stanovy registrované 
ministerstvom vnútra dňa 14.3.1991 pod č. VVS/1-900/90-3628. 

2. O zániku Združenia, zlúčení s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením 
rozhoduje Členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a 
pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. 
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