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Stanovy 
 

Športový klub lyžiarov Banská Bystrica  
(úplné znenie po zmenách zo dňa 4.4.2017)  

 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

1. Športový klub lyžiarov Banská Bystrica (ďalej len ,,ŠKL“) je v zmysle zákona č. 83/1990 

Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú 

telovýchovnú činnosť v oblasti: klasické lyžovanie, alpské lyžovanie, skoky na lyžiach, 

rekreačná turistika a iné. 

2. ŠKL je organizácia s právnou subjektivitou so sídlom: THK 1, 974 04 Banská Bystrica. 

3. Poslaním ŠKL je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej 

výchovy a vytvárať podmienky pre ich zdravie, duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. 

4. ŠKL je otvorenou samostatnou nezávislou nepolitickou spoločenskou organizáciou 

vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.  

5. Oddiely, odbory, spolky a iné podobné záujmové skupiny (ďalej len „základné odvetvové 

zložky“) sa môžu dobrovoľné združovať do vyšších foriem združení za účelom 

obhajovania, riešenia a presadzovania spoločenských záujmov a potrieb. 

6. ŠKL tvoria základné odvetvové zložky združené v ňom. Do ŠKL môžu vstúpiť i ďalšie 

základné odvetvové zložky, ktoré sa vo forme prípravných výborov konštituujú a 

požiadajú o prijatie. O ich prijatí, za podmienok rešpektovania týchto stanov, rozhoduje 

Valné zhromaždenie delegátov . 

7. Všetky základné odvetvové zložky majú rovnaké práva a zúčastňujú sa prostredníctvom 

svojich zástupcov – predsedov delegátov všetkých rozhodovacích, výkonných a 

zabezpečovacích činností.  

8. Každá základná odvetvové zložka má právo vystúpiť zo ŠKL, osamostatniť sa alebo 

združiť do iného klubu. Pri vystúpení sa vykoná majetkovo-právne vysporiadanie. Nárok 

je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo účelovo pridelenými 

prostriedkami. Delimitáciu schvaľuje Valné zhromaždenie delegátov . 

 

Článok II. 

Poslanie a hlavné úlohy 

1. ŠKL sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov základných odvetvových zložiek. 

Poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu. 

2. Podporuje rozvoj lyžovania ako rekreačného športu podporujúceho zdravie.  

3. ŠKL vytvára ekonomické, materiálovo-technické, personálne a odborné podmienky na 

činnosť klubu ako celku i združených základných odvetvových zložiek. 

4. Pri všetkých svojich aktivitách berie do úvahy a rešpektuje ochranu životného prostredia. 
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Článok III. 

Členstvo ŠKL 

1. Členstvo v ŠKL môže byť: 

a) Individuálne 

b) Kolektívne 

c) Čestné 

2. Individuálne členstvo v ŠKL je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan SR bez rozdielu 

politického presvedčenia, náboženského vyznania, pohlavia a veku i cudzí štátny 

príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje 

výbor základnej odvetvovej zložky na základe písomnej prihlášky. Prijatie potvrdzuje 

valné zhromaždenie delegátov .  

3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz a vzniká zápisom do zoznamu členov 

združenia.  

4. Individuálne členstvo zaniká odstúpením člena na základe oznámenia, vyškrtnutím pre 

nesplnenie základných členských povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné 

previnenie nezlučiteľné s členstvom v ŠKL. O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie 

základnej odvetvovej zložky, v odvolacom konaní valné zhromaždenie. V prípade úmrtia 

alebo zániku právnickej osoby zaniká členstvo automaticky. 

5. Člen ŠKL má právo: 

a. byť informovaný o činnosti združenia; 

b. zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných, 

športových, turistických a iných podobných aktivít ako i ďalších kultúrno-

spoločenských akcií usporiadaných ŠKL alebo základnými zložkami; 

c. zúčastňovať sa členských schôdzí odvetovej zložky;  

d. zúčastňovať sa rokovaní výkonných orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť; 

e. dávať podnety, pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti združenia; 

f. mať aktívne a pasívne volebné právo. Aktívne volebné právo je možné získať na 

základe žiadosti a schvaľuje ho výbor. 

Podmienkou zvolenia do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek nad 18 

rokov.  

6. Člen ŠKL má povinnosť: 

a. dodržiavať stanovy ŠKL a vydané vnútorné predpisy; 

b. podieľať sa na činnosť základnej odvetvovej zložky, ktorej je členom a riadne 

vykonávať všetky prijaté funkcie; 

c. chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci združenému subjektu a jeho 

zložkám; 

d. riadne a načas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky. 

7. Kolektívne členstvo - o prijatí rozhoduje výbor základnej odvetvovej zložky na základe 

písomnej prihlášky. Prijatie potvrdzuje valné zhromaždenie. Kolektívnym členom môže 

byť i organizácia alebo inštitúcia mimo republiky. 

8. Čestné členstvo môžu výkonný orgán ŠKL udeliť jednotlivcom, kolektívom, 

organizáciám a inštitúciám za osobitné zásluhy a rozvoj telesnej kultúry. 
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Článok IV. 

Organizačné zásady a vnútorné vzťahy 

1. Športová, telovýchovná, turistická a iná obdobná záujmová a spoločenská činnosť sa 

uskutočňuje v základných odvetvových zložkách. 

2. ŠKL ako i základné odvetvové zložky sa vo svojej činnosť riadia všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány ako napr. 

Slovenská lyžiarska asociácia. 

3. Medzi výborom ŠKL a výbormi základných odvetvových zložiek nie je vzťah 

nadradenosti a podradenosti, vzájomný vzťah medzi odvetvovými zložkami je 

rovnoprávny. 

4. Základné odvetvové zložky nemajú právnu subjektivitu, sú autonómnymi zložkami ŠKL 

so zverenými nehnuteľným majetkom, účelovým hmotným majetkom a majetkom 

získaným vlastnou činnosťou hospodárenia samostatne. Konajú pod vlastným menom v 

súlade s predpismi súvisiacimi s ich športovou, telovýchovnou, turistickou, kultúrno-

spoločenskou a inou podobnou činnosťou. Za odvetvovú zložku koná jej predseda. 

5. Základným odvetvovým zložkám sa rozdeľujú základné alebo pridelené finančné 

prostriedky podľa pravidiel schválených všetkými predstaviteľmi. 

6. Základné odvetvové zložky prostredníctvom svojich výkonných orgánov a členov 

využívajú všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi získavali ďalšie vlastné 

príjmy, s týmito hospodária samostatne.  

7. Výbor ŠKL chráni záujmy základných odvetvových zložiek vo vzťahu k štátnym 

orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám.  

8. Výbor ŠKL podľa podmienok a potrieb si po schválení vo valnom zhromaždení 

delegátov vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok ŠKL. 

 

Článok V. 

Najvyšší orgán a výkonný orgán ŠKL 

1. Najvyšším orgánom ŠKL je valné zhromaždenie delegátov. Ich počet dohodnú 

zástupcovia základných zložiek s výborom ŠKL. Koná sa najmenej raz za rok.  

2. Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú delegátom  

najmenej 7 dní pred konaním valného zhromaždenia.  

3. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia. 

O otázkach, ktoré nie sú  súčasťou schváleného programu, môže valné zhromaždenie 

prijať len odporúčania a stanoviská. 

4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

delegátov s právom hlasovať. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných delegátov s právom hlasovať s výnimkou hlasovania o zmene stanov, 

na prijatie ktorých sa vyžaduje 2/3 väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať. 

5. Valné zhromaždenie môže byť riadne a mimoriadne. Mimoriadne valné zhromaždenie  

môže zvolať :  

a) 1/3  individuálnych členov ŠKL ,  
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b) Výbor ŠKL, 

c) Kontrolná revízna komisia, 

d) Ktorýkoľvek člen ŠKL, ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov ŠKL a noví 

členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení. 

6. Valné zhromaždenie delegátov prerokúva všetky základné otázky činnosti ŠKL. 

a. uznáša sa o  názve, symbolike, zániku ŠKL; 

b. schvaľuje, mení alebo ruší stanovy ŠKL; 

c. prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a 

schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie ako i správu 

kontrolnej  revíznej komisie; 

d. volí výbor a kontrolnú revíznu komisiu; 

e. rozhoduje o vylúčení základnej odvetvovej zložky zo ŠKL v prípade, že jej 

činnosť je v rozpore so zákonom o združovaní občanov; 

f. je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru ŠKL, ak je v rozpore s 

platnými predpismi a stanovami ŠKL; 

g. je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní – na platnosť uznesenia sa 

vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegovaných zástupcov, ak sa nerozhodne 

inak. 

7. Medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami delegátov riadi činnosť ŠKL výbor. Výbor 

sa skladá z predsedu a štyroch podpredsedov a je volený nadpolovičnou väčšinou hlasov 

členov s aktívnym volebným právom na valnom zhromaždení delegátov. 

8. Výbor sa stará o koordináciu činnosti základných odvetvových zložiek, vykonáva pre ne 

poradenskú a servisnú činnosť, zastupuje klub na rokovaniach so štátnymi a ostatnými 

orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje v spolupráci so základnými 

odvetvovými zložkami podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu 

hospodársku činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, 

rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou činnosťou ako i 

prostriedky získané od štátu a ďalších organizácií i jednotlivcov na základné odvetvové 

zložky podľa rozsahu a kvality činnosti a ich podiele na získaní finančných prostriedkov. 

9. V mene ŠKL sú oprávnení navonok vystupovať a konať: predseda a podpredsedovia 

a ďalší oprávnení funkcionári splnomocnení výborom ŠKL. Uvedení členovia sú 

oprávnení konať za ŠKL  každý samostatne. Na platnosť písomného právneho úkonu v 

hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb. 

10. Základné odvetvové zložky si na riadenie vlastnej činnosti volia výbor s predsedom a 

ďalšími funkcionármi. Ich najvyššími orgánmi sú členské schôdze . 

11. Zo zasadnutia valného zhromaždenia ŠKL, výboru ŠKL  a kontrolnej revíznej komisie  

sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje :  

a) schválený program zasadnutia, 

b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení delegáta na valné zhromaždenie, prípadne 

písomné splnomocnenia na zastupovanie delegáta na valnom zhromaždení, 

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu, 

d) dôležité vyjadrenie členov orgánov k jednotlivým bodom programu, 
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e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania 

a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho 

odôvodnením, ak o to požiada, 

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.  

Zápisnica  sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného 

orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.  

 

 

Článok VI. 

Kontrolná revízna komisia 

1. Kontrolná revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju 

valné zhromaždenie delegátov. Vykonáva revízie hospodárenia ŠKL a ich základných 

odvetvových zložiek. O výsledku informuje výbor s návrhom na nápravné opatrenia. Za 

svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu delegátov . 

2. Predseda kontrolnej revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaní výboru ŠKL 

s hlasom poradným. 

3. Kontrolná revízna komisia dáva návrh výboru na mimoriadne valné zhromaždenie 

delegátov ŠKL , ak to vyžaduje záujem združenia pri závažnom porušení stanov ŠKL. 

 

Článok VII. 

Hospodárenie a majetok 

1. Hospodársky rok ŠKL zodpovedá kalendárnemu roku. 

2. ŠKL hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet ŠKL obsahuje všetky 

rozpočtové príjmy a výdavky. 

3. ŠKL zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a 

uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledkoch hospodárenia podľa platných predpisov. 

4. Určený podpredseda ŠKL po skončení účtovného obdobia, najneskôr však do troch 

mesiacov, predloží účtovnú závierku. Po tomto termíne spolu z návrhom na rozdelenie 

zostatku, prípadne krytie strát predloží - výboru a kontrolnej revíznej komisii ŠKL. 

5. Zdroje rozpočtových príjmov ŠKL sú príjmy z organizácie športových podujatí, úroky 

z finančných prostriedkov uložených v peňažných ústavoch, dary, príjmy na základe 

zmlúv o sponzorstve o reklamnej činnosti podľa obchodného zákonníka, dotácie a 

granty od domácich a zahraničných právnických osôb, príjmy z členských príspevkov 

a iné príjmy. 

6. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj podnikateľskú 

činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov združenia a v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi a týmito stanovami. 

7. Podrobnosti hospodárenia upravujú osobitné hospodárske smernice schválené valným 

zhromaždením delegátov. 
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Článok VIII. 

 Zrušenie a likvidácia ŠKL 

1. ŠKL sa ruší a zaniká dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia delegátov  

o zrušení ŠKL. 

2. Majetkové vysporiadanie sa v prípade zániku ŠKL bez právneho nástupcu vykoná v 

lehote troch mesiacov od zániku ŠKL. 

3. Valné zhromaždenie delegátov ustanoví likvidačnú komisiu ŠKL. Likvidačná komisia 

najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa 

rozhodnutia valného zhromaždenia delegátov . 

4. Zánik ŠKL oznámi likvidátor do 15dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. 

 

Záverečné ustanovenie 

1. O zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie delegátov na návrh člena ŠKL, 

výboru ŠKL alebo kontrolnej revíznej komisie ŠKL. 

2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením valným zhromaždením. 

3. Záväzný výklad stanov vykonáva výbor. 

 

V Banskej Bystrici, dňa 5.4.2017. 

 

 

 

............................................. 

Vladimír Rusko 

predseda ŠKL 

 

 

............................................. 

Rastislav Leško 

podpredseda ŠKL 

 


