STANOVY
občianskeho združenia
Športovo-strelecký klub .357, o. z.

Čl. 1
Základné ustanovenia
1.1

Občianske združenie Športovo-strelecký klub .357, o. z. (v ďalšom texte označované iba ako „Združenie“)
je mimovládnym, nepolitickým a dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb založeným
a vykonávajúcim činnosť na základe príslušných ustanovení zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Združenie je streleckou organizáciou v zmysle ust. § 28a
zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.

1.2

Názov Združenia je Športovo-strelecký klub .357, o. z.

1.3

Združenie môže používať názov podľa ods. 1.2 aj v skrátenej podobe, ktorá znie: ŠSK .357

1.4

Sídlo Združenia je umiestnené na adrese Štefanov 231, 906 45, Slovenská republika.
Čl. 2
Ciele

Kapitola 1 Združenie pri svojej činnosti bude sledovať nasledovné ciele a vykonávať nasledovné
predmety činnosti:
Združenie
2.1

organizuje všestranné aktivity na dosiahnutie a naplnenie doleuvedených cieľov a predmetov činnosti
v súlade s plánom činnosti schváleným Valným zhromaždením,

2.2

je streleckou organizáciou v zmysle ust. § 28a zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
v znení neskorších predpisov a zaoberá sa primárne športovou činnosťou, ktorej hlavnou náplňou je
športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky a medzinárodných pravidiel,

2.3

získava k spolupráci odborníkov, významné osobnosti, občianske združenia, nadácie, ostatné fyzické a
právnické osoby za účelom dosiahnutie tu uvedených cieľov,

2.4

získava finančné prostriedky, organizuje benefičnú, hospodársku a sponzorskú činnosť aj zabezpečením
primeranej propagácie pre prispievateľov a podporovateľov s cieľom získať nevyhnutnú finančnú,
materiálnu a morálnu podporu za účelom dosiahnutia tu uvedených cieľov,

2.5

organizuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia za účelom podpory a propagácie športových
streleckých disciplín,

2.6

usporadúva, organizuje a vykonáva tréningové aktivity a športové strelecké súťaže podľa pravidiel
športovej streľby pre národné a medzinárodné športové strelecké disciplíny, a to zamerané na športovú
streľbu zo samonabíjacích, opakovacích, jednovýstrelových a viacvýstrelových krátkych a dlhých
guľových a brokových palných zbraní civilného, športového alebo pôvodne vojenského charakteru a
zbraní historických, vrátane nácviku statickej aj dynamickej športovej streľby z uvedených zbraní, a to
všetko podľa pravidiel, nie však výlučne, ISSF, IDPA, IPSC, LOS-SK, LOS a SASS.

2.7

usporadúva školenia bezpečnej manipulácie s palnými zbraňami,

2.8

usporadúva kurzy prvej pomoci,

2.9

vykonáva činnosti smerujúce k zachovaniu kultúrnych hodnôt, podpore vzdelávania a podpore a rozvoju
telesnej kultúry, a to najmä na poli športovej streľby,

2.10 zabezpečuje vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu talentovaných jedincov streleckého športu
spomedzi detí a mládeže a rast ich všeobecnej športovej výkonnosti; venuje sa špeciálnej športovej
príprave mládeže do 18 rokov veku v streleckom športe,
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2.11 venuje sa všeobecnej športovej príprave detí a mládeže a občanov zdravotne postihnutých zaujímajúcich
sa o strelecký šport,
2.12 vydáva svojim členom potvrdenie o členstve podľa ust. § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z.
o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.
Čl. 3
Členstvo
3.1

Členstvo v Združení sa zakladá na dobrovoľnosti. Členmi Združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré dovŕšili
18 rokov veku, majú slovenské štátne občianstvo a stotožňujú sa s poslaním a cieľmi Združenia.

3.2

Členmi Združenia môžu byť aj právnické osoby registrované na území Slovenskej republiky. V prípade
členstva právnickej osoby zastupuje túto v Združení a jeho orgánoch jej štatutárny zástupca, príp. osoba
ním poverená. Písomné poverenie osvedčené notárom bude uložené v mieste sídla Združenia.

3.3

Členstvo v Združení vzniká dňom prijatia za člena Predsedníctvom Združenia na základe písomnej
žiadosti uchádzača o členstvo.

3.4

Členstvo v Združení zaniká:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo Združenia
Predsedníctvu Združenia,
b) vylúčením najmä ak člen vedome poruší Stanovy, alebo vo svojej činnosti vážne naruší ciele a poslanie
Združenia, alebo dobré meno Združenia, alebo po uplynutí jedného roka, počas ktorého sa člen bez
odôvodneného ospravedlnenia nezúčastňoval na činnosti a akciách Združenia. Členstvo zaniká dňom
rozhodnutia Predsedníctva Združenia o vylúčení člena,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom Združenia.

3.5

Člen Združenia má právo:
a) podieľať sa na činnosti Združenia a byť informovaný o jeho aktivitách,
b) voliť a byť volený do orgánov Združenia a zúčastňovať sa na ich zasadnutiach,
c) obracať sa na orgány Združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

3.6

Člen Združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy, smernice, poriadky a predpisy Združenia a konať v súlade
s poslaním a cieľmi Združenia,
b) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom Združenia,
c) ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia,
d) riadne a včas platiť členské príspevky.

Čl. 4
Orgány Združenia
Orgánmi Združenia sú:
a)
b)
c)
d)

Valné zhromaždenie (najvyšší orgán),
Predsedníctvo (výkonný orgán),
Predseda (štatutárny orgán),
Revízor (kontrolný orgán).
Čl. 5
Valné zhromaždenie

5.1

Valné zhromaždenie (ďalej len „Zhromaždenie“) je najvyšším orgánom Združenia, v ktorom sú zastúpení
všetci členovia Združenia.
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5.2

Valné zhromaždenie:
a) rozhoduje o zásadných otázkach Združenia,
b) schvaľuje Stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky,
c) volí a odvoláva Predsedu, Podpredsedu, Pokladníka, ďalších členov Predsedníctva a Revízora, na
svojom prvom zasadnutí potvrdzuje vo funkcii prvého Predsedu, Podpredsedu, Pokladníka a Revízora,
d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu Predsedníctva,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení Združenia,
f) určuje výšku členského príspevku, termín a spôsob jeho platenia,
g) môže interpelovať členov Predsedníctva v otázkach týkajúcich sa hospodárenia Združenia a použitia
prostriedkov získaných činnosťou Združenia,
h) na základe návrhov Predsedníctva rozhoduje o udeľovaní alebo zrušení čestného členstva,
i) rozhoduje o zrušení Združenia.

5.3

Zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok. Prípravu zasadnutia Zhromaždenia zabezpečuje
Predsedníctvo. Ak o to požiada aspoň jedna tretina členov Združenia, je Predseda Združenia povinný
zvolať Zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

5.4

Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná najmenej polovica členov Združenia. Pri
hlasovaní na zasadnutí Zhromaždenia sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov
Združenia. Ak počet zúčastnených členov Združenia na zasadnutí Zhromaždenia neumožňuje hodinu po
začatí zasadnutia Zhromaždenia právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou
zúčastnených členov. Hlasuje sa spravidla verejne, zdvihnutím hlasovacieho lístka, ak Zhromaždenie
nerozhodne inak. Pri hlasovaní o voľbe a odvolaní Predsedu, Podpredsedu, ďalších členov Predsedníctva
a Revízora, potvrdení vo funkcii prvého Predsedu, Podpredsedu a Revízora a o akejkoľvek zmene
a doplnení týchto Stanov Združenia sa rozhoduje vždy trojštvrtinovou väčšinou všetkých členov
Združenia, pričom podľa druhej vety tohto bodu sa nepostupuje.

5.5

Každý člen Združenia má jeden hlas.
Čl. 6
Predsedníctvo

6.1

Predsedníctvo je výkonným orgánom Združenia. Riadi činnosť Združenia v období medzi dvoma
zasadnutiami Zhromaždenia. Vo svojej činnosti sa riadi rozhodnutiami Zhromaždenia.

6.2

Predsedníctvo tvoria traja členovia – Predseda, Podpredseda a Pokladník. Všetci členovia Predsedníctva
vrátane Predsedu, Podpredsedu a Pokladníka sú volení a odvolávaní Zhromaždením. Zhromaždenie
môže rozhodnúť o zvýšení počtu členov Predsedníctva najviac na celkový počet členov päť.

6.3

Predsedníctvo najmä:
a) plní rozhodnutia Zhromaždenia,
b) riadi činnosť Združenia v zmysle týchto stanov, zabezpečuje plnenie poslania a cieľov Združenia a
programového vyhlásenia Združenia,
c) vypracováva plán činnosti Združenia a predkladá ho Zhromaždeniu na schválenie,
d) rozhoduje o zabezpečení organizačnej štruktúry Združenia, o uzatvorení, zmene a ukončení
pracovného alebo iného pomeru so zamestnancami a inými spolupracovníkmi Združenia a rieši všetky
pracovno-právne otázky s tým súvisiace; za týmto účelom prijíma vo forme uznesenia organizačný a
mzdový poriadok platených pracovníkov, ktorý je pre všetkých pracovníkov Združenia záväzný,
e) rozhoduje o uskutočnení jednotlivých projektov, programov a jedno rázových aktivít, ktoré sú
zamerané na plnenie poslania organizácie, alebo súvisia s jej cieľmi, rozhoduje o prijatí alebo
zamietnutí návrhu na projekt, menuje a odvoláva člena Združenia, resp. dobrovoľníka povereného
vedením tohto projektu, schvaľuje jeho rozpočet, môže s ním uzavrieť dohodu o vykonaní projektu,
dohodu o hmotnej zodpovednosti za zverené hodnoty, určí formu odmeny osôb zúčastňujúcich sa
realizácie projektu, prijíma vyúčtovanie a záverečnú správu o projekte, za týmto účelom vypracováva
a prijíma vo forme uznesenia smernicu pre vypracovanie a vedenie projektov, ktorá je pre všetky
osoby, zúčastňujúce sa realizácie projektu záväzná,
f) rozhoduje o pozývaní zahraničných hostí a vedie s nimi rokovanie,
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g) prejednáva správy Revízora,
h) rozhoduje o prijatí za člena Združenia a o zániku členstva,
i) vypracováva interné smernice, predpisy a poriadky, potrebné pre zabezpečenie činnosti Združenia,
j) rozhoduje o projektoch, plánoch a akejkoľvek činnosti Združenia vyvíjanej za účelom naplnenia
poslania Združenia.
6.4

Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

6.5

Predsedníctvo prijíma všetky svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov
Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov je pri hlasovaní rozhodujúci hlas Predsedu.
Čl. 7
Predseda a členovia Predsedníctva

7.1

Predseda je štatutárnym orgánom Združenia, rokuje v mene Združenia, a zastupuje Združenie navonok.
V mene Združenia koná a podpisuje Predseda samostatne. Podpisovanie za Združenie sa vykoná tak, že k
tlačenému alebo písanému názvu Združenia pripojí Predseda svoj vlastnoručný podpis.

7.2

Prvým Predsedom Združenia a štatutárnym orgánom Združenia je až do potvrdenia prvým
Zhromaždením rozhodnutím zakladateľov ustanovený Michal Vizváry, nar. 1979 v Bratislave.

7.3

Prvým Podpredsedom Združenia je až do potvrdenia prvým Zhromaždením rozhodnutím zakladateľov
ustanovený Bc. Jozef Šuster, nar. 1988 v Skalici.

7.4

Prvým Pokladníkom Združenia je až do potvrdenia prvým Zhromaždením rozhodnutím zakladateľov
ustanovený Jozef Šuster, nar. 1964 v Myjave.
Čl. 8
Revízor

8.1

Revízor je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu.

8.2

Revízor je nezávislým orgánom Združenia a je volený a odvolávaný Zhromaždením.

8.3

Prvým Revízorom Združenia a kontrolným orgánom Združenia je až do potvrdenia prvým Zhromaždením
rozhodnutím zakladateľov ustanovená Mgr. Zuzana Vizváryová, nar. 1984 v Novej Bani.

8.4

Revízor nemôže byť zároveň členom Predsedníctva.

8.5

Revízor má právo zúčastňovať sa rokovania Predsedníctva Združenia s hlasom poradným.

8.6

Revízor:
a) kontroluje hospodárenie Združenia,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov Združenia,
c) navrhuje Predsedníctvu opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
d) predkladá Predsedníctvu a Zhromaždeniu správu o svojej činnosti,
e) prešetruje sťažnosti, návrhy a oznámenia členov Združenia a ďalších fyzických a právnických osôb,
ktoré sa dotýkajú hospodárenia Združenia,
f) predkladá Zhromaždeniu žiadosti členov o preskúmanie rozhodnutia Predsedníctva o zrušení členstva,
g) na organizáciu svojej činnosti vypracováva organizačný poriadok.
Čl. 9
Finančné prostriedky, majetok a hospodárenie

9.1

Združenie je vlastníkom hnuteľného a nehnuteľného majetku, s ktorým hospodári v zmysle platných
zákonov SR podľa rozpočtu schváleného Zhromaždením.

9.2

Združenie samostatne hospodári s týmito finančnými prostriedkami:
a) dary a príspevky fyzických a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,
b) subvencie, granty a dotácie,
c) úroky z vkladov v peňažných ústavoch,
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d) výťažky z benefičných akcií (koncerty, výstavy, aukcie),
e) prostriedky získané dedičstvom,
f) prostriedky z vlastnej podnikateľskej činnosti vyvíjanej na zabezpečenie cieľa Združenia a slúžiacej na
rozvoj činnosti Združenia; táto činnosť sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
9.3

Príjmy sa ukladajú na zvláštny účet Združenia v banke.

9.4

Príjmy, výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov Združenia. V záujme
vytvárania vlastných zdrojov môže Združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej
činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania Združenia, ktorá musí byť
explicitne uvedená v pláne činnosti podľa čl. 6, ods. 6.3, písm. c) týchto stanov, a to všetko v súlade so
všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a týmito stanovami.
Čl. 10
Zánik Združenia

10.1 Združenie zaniká uznesením Zhromaždenia o zániku Združenia, a to formou dobrovoľného rozpustenia
alebo zlúčenia s iným združením, ako aj v dôsledku rozhodnutia podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v platnom znení.
10.2 Ak Združenie zaniká rozpustením, poverí Zhromaždenie jedného alebo viacerých členov vyporiadaním
majetku Združenia. Zhromaždenie taktiež rozhodne ako Likvidátor naloží s likvidačným zostatkom,
v prípade ak takýto ostane.
10.3 Pri likvidácii Združenia sa najprv uhradia všetky záväzky a pohľadávky Združenia a hmotný majetok sa
následne vráti členom, ktorí ho do Združenia vložili. Zvyšný majetok sa v prípade likvidácie môže použiť
výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.
10.4 Zánik Združenia je Likvidátor povinný oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
11.1

Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie na Ministerstve vnútra SR.

11.2 Za prípravný výbor je oprávnený konať Michal Vizváry, nar. 1979 v Bratislave.
V Bratislave, dňa 9.4.2013
Prípravný výbor:
Michal Vizváry

Bc. Jozef Šuster

Mgr. Zuzana Vizváryová
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Jozef Šuster

