
STANOVY
Športový klub Power Taekwon-Do ITF Košice

Letná 164/65, 044 20, Malá Ida, Slovensko

Článok I.

   Športový klub Power Taekwon-Do ITF Košice je dobrovoľným združením občanov, ktorý
jeho prostredníctvom vykonáva záujmovú činnosť v oblasti bojových umení a kondičných
cvičení.

Článok II.
Poslanie.

   Poslaním Športového klubu Power Taekwon-Do ITF Košice je:
1. starať sa o rozvoj záujmovej činnosti v mieste pôsobenia klubu a celého regiónu,
2. vytvárať   vhodné  podmienky  pre  činnosť  svojich  členov  a  pre  ich  účasť  na

regionálnych, národných a medzinárodných súťažiach,
3. dbať o rozvoj mládežníckej klubovej činnosti vytváraním podmienok pre zdravý

telesný a duševný rozvoj mládeže a občanov,
4. spolupracovať  s  orgánmi  samosprávy,  štátnej  správy,  právnickými  i  fyzickými

osobami a inými občianskymi združeniami v prospech rozvoja bojových umení,
5. organizovanie  športu pre všetkých,  rekreačného športu a  záujmovej  činnosti  na

školách,
6. koordinácia projektov a prierezové činnosti,
7. materiálno-technický rozvoj športu.

 
Článok III.

Sídlo a právna subjektivita.

1. Športový  klub  Power  Taekwon-Do  ITF  Košice  je  samostatným  apolitickým
občianskym  združením,  ktorého  činnosť  je  založená  na  demokratických
princípoch.

2. Za účelom presadzovania  svojich potrieb sa Športový klub Power Taekwon-Do
ITF Košice môže združovať do iných foriem združení.

3. Športový  klub  Power  Taekwon-Do  ITF  Košice  je  občianskym  združením  s
právnou  subjektivitou. Jeho sídlom je: Letná 164/65, 044 20, Malá Ida, Slovensko.

Článok IV.
Členstvo.

1. Členom Športového klubu Power Taekwon-Do ITF Košice (dalej len klub) môže
byť každý, kto súhlasí so Stanovami klubu. 

2. Členstvo môže byť :
a. individuálne,
b. čestné,
c. podporujúce.

3. Individuálnym členom môže byť každá osoba, ktorá súhlasí so Stanovami klubu.
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4. U osôb mladších ako 15 rokov je  prijatie  za individuálneho člena podmienené
písomným súhlasom zákonného zástupcu osoby.

5. O prijatí za člena rozhoduje výkonný výbor klubu.
6. Individuálny člen klubu môže byť organizovaný v inom športovom klube iba za

podmienky, že záujmové činnosti oboch klubov, nie sú rovnaké.
7. Čestné  členstvo  sa prideľuje  osobe,  ktorá sa  výrazným spôsobom zapríčinila  o

rozvoj klubu.
8. Návrh na pridelenie čestného členstva predkladá členskej schôdzi výkonný výbor

klubu.
9. Čestné  členstvo  sa  pridelí,  ak  to  členská  schôdza  odsúhlasí  nadpolovičnou

väčšinou prítomných členov.
10. Podporujúcim  členom  je  fyzická  alebo  právnická  osoba,  ktorá  sa  zaviaže

dodržiavať stanovy klubu a zadeklaruje finančnú alebo organizačnú pomoc klubu.
11. Potvrdením  o  individuálnom  členstve  v   klube  je  platný  členský  preukaz.  V

prípade  straty  členského  preukazu  je  člen  povinný zaplatiť  na  vlastné  náklady
výrobu náhradného členského preukazu.

12. Členstvo v  klube zaniká:
a. dobrovoľným vystúpením,
b. vylúčením pre neplnenie si povinnosti člena klubu,
c. vylúčením za závažné previnenia voči Stanovám klubu.

O vylúčení rozhoduje Výkonný Výbor klubu. Výkonný Výbor je povinný  informovať
členskú schôdzu o vylúčení člena.

Článok V.
Práva a povinnosti členov.

1. Individuálni členovia majú právo:
a. voliť a byť volení do orgánov klubu, ak sú starší ako 18 rokov,
b. podávať  návrhy,  sťažnosti  a  pripomienky  k  činnosti  klubu  členom

výkonného výboru klubu,
c. využívať majetok klubu v súlade so Stanovami  klubu,
d. zúčastňovať sa súťaží a cvičení ktoré organizuje klub.

2. Členovia klubu sú povinní:
a. dodržiavať Stanovy klubu,
b. platiť  členské  a  klubové  príspevky  do  konca  každého  kalendárneho

mesiaca  (od  platenia  členských  a  klubových  príspevkov  sú  oslobodení
čestní a podporujúci členovia),

c. účelne  hospodáriť  s  prostriedkami  zverenými  im  Športovým  klubom
POWER TAEKWON-DO Košice.

Článok VI.
Orgány klubu.

1. Orgánmi klubu sú:
a. Členská schôdza
b. Výkonný výbor
c. Revízna komisia
d. Disciplinárna komisia
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2. Členmi  orgánov  klubu  môžu  byť  iba  individuálni  členovia  klubu,  alebo  ich
zákonní zástupcovia.

3. Členská  schôdza je  najvyšším  orgánom  klubu  a  tvoria  ju  všetci  individuálni
členovia klubu (v prípade členov mladších ako 18 rokov ich zákonní zástupcovia).
Členská  schôdza  je  uznášania  schopná,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina
individuálnych členov resp. ich zákonných zástupcov.

Členská schôdza najmä:
a. Schvaľuje Stanovy klubu ako aj ich zmeny. 
b. Rozhoduje o počte, zložení a funkčnom období členov výkonného výboru; volí

prezidenta klubu.
c. Volí členov revíznej a disciplinárnej komisie
d. Je  oprávnená  zrušiť  alebo  zmeniť  rozhodnutie  výkonného  výboru,  ak  je  v

rozpore so Stanovami klubu,  alebo všeobecne záväznými predpismi.
e. Rozhoduje o prijímaní čestných a podporujúcich členov klubu.
f. Rozhoduje o výške členských poplatkov.

4. Pred  každým hlasovaním na  členskej  schôdzi  sa  dohodne spôsob hlasovania  a
spôsob je prijatý ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5.  Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať ľubovoľný člen výkonného výboru v
prípade,  že obdrží žiadosť minimálne od polovice individuálnych členov klubu
starších  ako  18  rokov  prípadne  zákonných  zástupcov  členov  mladších  ako  18
rokov.

6.  Výkonný výbor (dalej VV) je trojčlenný. Skladá sa  z dvoch členov Výkonného
výboru a prezidenta klubu.

        Prezident: Ing.Stanislav Kica
1.člen: p. Miroslav Valík
2.člen: p. Milan Smutný

 Výkonný výbor sa schádza najmenej 1 krát do roka a zvolať ho môže ľubovoľný
člen  VV  za  podmienky,  že  ho  zvolá  v  dostatočnom  predstihu  a  o  zvolaní
informuje všetkých členov VV. 

7.   Výkonný výbor riadi činnosť klubu medzi členskými chôdzami. 
a. na čele výkonného výboru  je prezident klubu,
b. prezident klubu je štatutárnym orgánom klubu,
c. o odvolaní člena výkonného výboru a prezidenta rozhoduje členská schôdza,
d. funkčné obdobie výkonného výboru je 4 roky.

8.   Výkonný výbor najmä:
a. vydáva vykonávacie predpisy a pokyny,
b. schvaľuje majetkovo právne a ekonomické otázky,
c. riadi  činnosť  klubu a  rozhoduje  o  všetkých  otázkach,  ktoré  nie  sú  v

kompetencii členskej schôdze,
d. rozhoduje o uzatváraní zmlúv v súčinnosti s inými občianskymi združeniami,
e. rozhoduje o vylúčení členov klubu.
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9.   Revízna komisia (dalej RK) sa skladá z troch členov: predsedu a dvoch členov
Predseda: Mgr. Katarína Pružinská
1. člen: Ing. Mária Rosenbergerová
2. člen: Ing. Ladislav Kolesár

a. Funkčné obdobie RK je 4 roky.

b. Každý člen RK je volený samostatne. V prípade odstúpenia, resp. odvolania
člena  počas  funkčného  obdobia  je  nahradený  členom  zvoleným  členskou
schôdzou na skrátené funkčné obdobie.

a) Zasadnutie RK môže zvolať ľubovoľný člen RK za podmienky, že ho zvolá v
dostatočnom  predstihu  a  o  zvolaní  informuje  všetkých  členov  RK.
Zasadnutie je uznášania schopné ak je prítomná väčšina členov. Každý člen má
1 rozhodujúci hlas.

b) Kontroluje činnosť  klubu s osobitným dôrazom na finančné hospodárenie, so
zreteľom  na  ziskovosť,  svedomitosť  a  hospodárnosť.  Kontrolu  je  povinná
vykonať minimálne 1 krát v roku.

c) Kontroluje využiteľnosť pridelených finančných prostriedkov a využiteľnosť
poskytnutého materiálového vybavenia a majetku klubu.

d) Povinne predkladá zápisy zo svojej činnosti ČS minimálne 1 krát ročne.

e) Má právo obrátiť sa na ČS a VV s návrhmi vyplývajúcimi zo stavu zisteného
kontrolou a žiadať o vysvetlenie ako aj odstránenie zistených nedostatkov a
nezrovnalostí,

f) Predseda RK alebo splnomocnený člen komisie sa môže zúčastniť na zasadnutí
VV a iných orgánov klubu s vedomím dotknutých orgánov.

g) Pracuje podľa Smernice o činnosti RK, ktorú schvaľuje ČS.

10.   Disciplinárna komisia (dalej DK) sa skladá sa z troch členov: predsedu a dvoch
členov

Predseda: Mgr. Jozef Pružinský
1. člen: p. Peter Kalinič
2. člen: p.Peter Tkáč

a) Funkčné obdobie DK je 4 roky.

b) Každý člen DK je volený samostatne. V prípade odstúpenia, resp. odvolania
člena  počas  funkčného  obdobia  je  nahradený  členom  zvoleným  členskou
schôdzou na skrátené funkčné obdobie.

c) Zasadnutie DK môže zvolať ľubovoľný člen DK za podmienky, že ho zvolá v
dostatočnom  predstihu  a  o  zvolaní  informuje  všetkých  členov  DK
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Zasadnutie sa zvoláva z dôvodu prerokovania jednotlivých prípadov porušenia
Stanov klubu súvisiacich s činnosťou klubu. Zasadnutie je uznášania schopné
ak je prítomná väčšina členov. Každý člen má 1 rozhodujúci hlas.

d) DK navrhuje členskej schôdzi a  VV riešenia a výšku disciplinárneho opatrenia
pri  prípadoch porušenia Stanov, Technických pravidiel  alebo Smerníc  klubu
členmi klubu. 

e) DK povinne predkladá zápisy zo svojej činnosti členskej schôdzi, minimálne 1
krát ročne.

f) DK má právo a povinnosť obrátiť sa na VV s návrhmi riešení vyplývajúcimi zo
šetrenia  a  žiadať  o  vysvetlenie  ako  aj  odstránenie  zistených  nedostatkov  a
nezrovnalostí.

g) Predseda  DK  alebo  splnomocnený  člen  komisie  sa  môže  zúčastniť  na
zasadnutí VV a iných orgánov klubu so súhlasom dotknutých orgánov klubu.

h) DK navrhuje členskej schôdzi  Smernice činnosti DK.

i) DK pracuje podľa Smernice činnosti DK, ktorú schvaľuje členská schôdza.

Článok VII.
Zásady hospodárenia.

1. Klub  je povinný starať sa o svoj majetok a zveľaďovať ho. Nakladá sa s ním v
súlade so všeobecne záväznými predpismi 

2.  Zdrojom hospodárenia a majetku sú najmä:
a. členské príspevky,
b. majetok získaný prevodom od právnických osôb,
c. dary od právnických a fyzických osôb,
d. športová činnosť,
e. dotácie od samosprávy a štátnej správy,
f. prímy z prenájmu reklamných plôch,
g. prímy z prenájmu vlastného majetku,
h. prímy zo vstupného,
i. iné.

3. Za spôsob nakladania s majetkom zodpovedá Výkonný výbor.
4. Klub hospodári na princípe vyrovnaného ročného rozpočtu.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenie.

1.   Tieto stanovy schválila členská schôdza konaná dňa  08.03.2016.
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Ich výklad vykonáva VV. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením
oznamovacej povinnosti.

2.   Veci neupravené týmito Stanovami sa riadia všeobecne záväznými pravidlami.
3.   Meniť a opravovať stanovy môže len členská schôdza.
5. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov klubu.
6. O zániku  klubu, jeho zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení rozhoduje najvyšší

orgán,  ktorý  určí likvidátora/  likvidačnú  komisiu.  Likvidátor  najskôr  vyrovná
všetky  dlhy  a  záväzky  a  s  likvidačným  zostatkom  naloží  podľa  rozhodnutia
najvyššieho  orgánu.  Zánik klubu je  potrebné  oznámiť  do  15  dní  po  ukončení
likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
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