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PRVÁ ČAST
Základné ustanovenia (článek 1 - 22)

Článek 1
Všeobecné ustanovenia

1. KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o.z. (ďalej len .. klub “) je právnická osoba.
ktorá móže ‚O s‘ ojom mene nadobúdaf prá‘ a a ~O\ innosti.

2. Skrátený názov klubu je SHIHAN POPRAD . Skrátený názov klubu je používaný
najmä na identifikáciu klubu pre účely a počas športového súfaženia.

3. Názov klubu“ anglickom jaz) ku je KARATE CLUB SHIMAN POPRAD o. z.
4. Sídlom klubu je 05801 Poprad, SNP 1227/25, Slovenská republika
5. Klub má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83 1990

Zb. o združo‘aní občanov‘ znení neskorších predpiso‘.
6. Klub je šponovou organizáciou. konkrétne športovýni klubom. podfa * IS. zákona č.

440 2015 Z.z. o športe (ďalej len .. ZoŠ ~‘) a zmene a doplnení mých zákonov a jeho
činnost‘. ak má mať spósobilosť prijímateľa verejných prostriedko“ v zmysle * 66.
ZoS a nasl., musí byť \ždy‘ súlade s * 19 až 23, ZoS.

7. Klub je založený na dobu neurčitťi.
8. Identifikačně číslo organizácie (ďalej len .. ICO D. ktoré bob klubu po jeho vzniku

pnidelene podl‘a zákona 540 2001 L.z. o štátnej štatistike v znení neskorších pnedpiso“.
je ičo KARATE KLUB SHIMAN POPRAD o. z. 31972411. Kópia dokumentu o
pnidelení tvorí prílohu týchto stanov.

9. Daňové identifikačně číslo (ďalej len .. DIČ ). ktoré bob klubu po jeho ‚zniku
pnidelené podfa zákona č. 563/2009 Z.z. o sprá‘e daní, v znení neskorších predpisov.
je DIČ KARATE KLUB SI-IIHAN POPRAD o. z. 2020676515. Kópia dokumentu o
pnidelení tvorí prílohu týchto stanov.

10. Webo“ým sídlom združenia je http: www.shihanpoprad.sk
11. Symbolom klubu je logo s názvom ‚. KARATE KLUB SHIMAN ktorého

vizual izácia tvorí pnílohu týchto stanov.

Článok2
Založenie a účel vzniku, poslanie a cide klubu

1. Klub bol založený a ‚znikol ako právnická osoba, za účelom dobrovoľného
združovania najmä f3zických osób. pri športovej činnosti na území Slo‘enske~
republiky.

2. Klub zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
3. Poslaním klubu vo vrcholovom športeje:

a) zabezpečovanie prípra‘y a účasti špontovej reprezentácie športo‘ého klubu
zloženej:

I. zjednotlivcov - prof‘esionálnych športovcov.
v slovenských športových sút‘ažiach v karate,

• v medzinárodných športo‘ých sút‘ažiach v karate.



II. zjednotli‘ CO‘ — taIentovan~ch športovco .

‚ 510‘ ensk~eh špono‘ ých s.úCažiach ‚ karate.
‚ medzinárodirCch športo‘ých súfažiach v kanne.

Ill. / dru7stie‘
‚ 810‘ ensk‘~ ch športo‘ ý ch súťažiach ‚ karate

• ‚ mediinárodm~ch šponových súťažiach ‚ karate.
b) podpora a roj‘ oj karate na území Slovenskej republiky vo vrcholovom športe,

profesionálu‘ cli športo‘ CO‘ a talento‘ an~cb športo‘cov. S osobitným dórazom
na podporu a rozvoj karate detí a mládeže a podporu zdravého spósohu života
ohyvatefstva Slovenskej republiky.

4. Poslaním klubu ‘ športe pre ‚šetk~ch. je podpora a rozvoj karate na území Slovenskej
republiky:

a) s osobitnšm dórazom na podporu a rozvoj karate deti a mládeže.
b) organizo‘ anie rózu‘ cli športo‘ ých činností pre vol‘ný čas. bojových umení

a sebaobran‘.
c) podporu zdravého spósohu života oby‘aterst‘a Slovenskej republik).

5. Naplňaním poslania klubu v spoločnosti sa sleduje ‘erejn5 záujem a vercjná
prospešnosf a dosahujú sa cide klubu. späté zároveň s ro/‘ojom karate. ako uznaného
športu podfa * 3. písni. F. ZoŠ.

Článok 3
Hlavně činnosti klubu

. l-llavné činnosti klubu sú aktivity vykonávané sústavne, samostatne. v mene a na
zodpovednosť klubu. ktorými sa dosahuje príjem. alebo možno dosialinuť príjem. a
ktoré nie sú podnikaním a nie sť‘ vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok.
‘ýnosy a príjmy vytvorené hla“nými činnosfami klubu. sa využívajú na naplňanie
poslania a eiefov klubu a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.

2. Medzi hlavné činnosti klubu patria najmä:
a) reprezentovat‘ záujmy členov klubu ‚ spoločnosti. najmä v hnutí karate, na

území Slovenskej republiky.
b) vystupovat‘ v mene členov klubu na území Slovenskej republiky. vo vzfahu k

štátu. samospráve, Slovenskému zväzu karate a mým právnickým osobám a
fyzickým osobám a zabezpečiť. ab) záujmy členov klubu. pri činnostiach
týchto osób. boli primerane brané na zretef.

c) určovaf filozofiu činnosti a roz‘oja klubu, ktorá sa bude premietat‘ do
strategického plánovania. činnosti a rozpočtu klubu a ich naplňania.

d) podľa možností sa podieFať na založení, vzniku a činnosti obehodných
spoločností. s ciefom komereiona]izo‘ať karate na území Slovenskej republiky
a zhodnocovat‘ aktíva. s n í ni spojené v prospech rozvoja karate tak, aby
skutočné hodnoty športu vždy prevládl i nad komerčnými záuj mami.

e) koordino‘ať spoluprácu a podporo‘ ať jednotnosť medzi jednotlivými členmi
klubu. nešit‘ spory medzi nimi a byť im nápomocný.



DRUHÁ ČASt
Členstvo v klube (článok 4 -8)

Článok4
Členstvo v klube, vzťahy v klube a reprezentovanie klubu na4i~~t SJo?~%\

1. Členstvo ‚ klube je ‘yjadrenírn podpory. lojality a stotožneiKa ‚~iiň~rklu&ĹiNs
poslaním. cieľmi a úlohami. ako aj s pra‘ idlami fungovania kIu~ KI~iVzab~z~eč~jé
plnenie s‘ojich ciefo‘ a úloh. najmň prostredníctvom s“ojieh čleWov ~\x~sjpJu~ráci3s
~i. ~‚ N. ~ 7

2. Clenstvo v klube je dobrovoľné. nie je naň právny nárok a vzniká, je‘&pozastaÝ~né,
alebo zaniká rozhodnutím príslušného orgánu klubu.

3. Clenstvom v klube člen klubu prejavu)e svoj súhlas a ‚‘ůFu podriadiť sa platným
pravidlám klubu. ktoré sú ‚y~adľené v týchto stanovách. ako aj rozhodnutiam
príslušnýcli orgáno‘ klubu. ‘y daným v súlade s nimi. Zároveň vyjadruje ‚ófu
podriadif sa pra‘ idlám a Stano‘ ám Slovenského zväzu karate (SZK) a 5‘ eto‘ ej
federácie karate (WKF), ako aj rozhodnutiam ich orgánov. Prá“a a povinnosti členov
můžu byť okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi klubu. SZK. alebo
WKF.

4. Členstvom‘ klube vzniká príslušnosť ku klubu podľa * 8 ods. 3. ZoŠ.
5. Klub. jeho orgány a členo‘ ia podporujú med7i sebou navzájom a vo vzfahu k tretím

osobám \zťahy. založené na všeobecn5ch pľincípoch slušnosti. Každý člen klubu je
~O‘ inný osobitne dbať na dobré meno klubu a karate a zdržaf sa akýchkofvek konaní.
ktoré by ho mohli poškodif.

6. Klub zabezpečuje v zmysle ~ 8, ods. 6, ZoŠ vo svojej působnosti dodržiavanie
pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a
výsledkov sútaží a mých opatrení proti negatívnym javom v športe, vyplývajúcich z
medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy združenie považuje ako
závažné, disciplinárne previnenia, v rozpore s poslaním klubu.

7. Každý člen klubu může kedykoľvek v súlade s týmito stanovami z klubu vystúpif.
Vystúpenie z klubu nezbavuje člena vystupujúceho z klubu, povinnosti vy rovnat‘ svoje
f‘inančné. alebo mé záväzky voči klubu. alebo členom klubu.

Článoks
Clenovia klubu

I. Klub musí mať najmenej troch zakladajúcich členov klubu, pričom oni tvoria najvyšší
orgán klubu Klub může mať ďalej neurčitý počet individuálnych členov klubu.

2. Zakladajúci člen klubu je fyzická. alebo právnická osoba. ktorá Po jeho vzniku
zásadným spůsobom prispela k ďalšiemu rozvoju klubu.

3. lndividuálny člen klubu je fyzická osoba. ktorá ‚ykonáva v klube a jeho
prostredníctvom športovú činnosf. vrátane sút‘aže a prípravy na skúšky technickej
‘yspelosti. ako športovec. alebo športo‘5 odborník.

4. Ak tieto stanovy neustano‘ ujú inak. vznikom ani zánikom príslušnosti ~‘zickej osoby
ku klubu ako športovej organizácii, podľa ~ 3, písmeno k, ZoS. automaticky
nevzniká, ani nezaniká členstvo v klube. podfa zákona č. 83 1990 Zb. o združovaní
občano‘ ‘ znení neskoršícli predpisov.



Článek 6
Zakladajúci členovia klubu

1. Zoznarn zakladajúcich členov klubu. “rátane ich mena. priezviska. dátumu narodenia a
dátumu ‚zniku ich členstva v klube, ako zakladajúcich členov. vrátane prípadného
dátumu zániku tohto členstva. tvorí prílohu týchto stanov.

2. Zakladajúcim členom klubu móže byť i fyzická osoba. alebo prá‘nická osoba. ktorá
bola za zakladajúceho člena klubu prijatá Po vzniku klubu. jednohlasne všetkými
ostatnými zakladajúcimi členmi klubu. existujúcimi v momente ich prijatia.

3. V zmysle týchto stanov sa priznávajú zakladajúcim členom klubu tieto práva:
a) zúčastňovať sa na činnosti a rozhodovaní Rady zakladajúcich členov klubu.
b) podiel‘ať sa na činnosti klubu. najrnä pripomienkovaním a sehval‘ovaním

strategického plánu klubu a rozpočtu klubu‘ navrhnut~ch Prezidentom klubu.
c) “olif a odvolávať prezidenta klubu.
d) určo‘ať výšku členských príspevkov pre členo‘ klubu, na príslušné časo‘é

obdobie. vrátane dátumu ich splatnosti.
e) byť informovaní o rozhodnutiach orgáno“ klubu a činnosti členov klubu.

4. V zrny sle týcbto stanov sa priznávajú zakladajúcim členom klubu tieto povinnosti;
a) dodržia‘ at‘ stanovy klubu.
b) pomáhať pri plnení poslania a ciefov klubu a aktívne sa podieľať na jeho

činnosti.
c) podľa s‘ojho najlepšieho vedomia a svedornia. v rozsahu s‘ojich možností

a schopností. pornáhať orgánom klubu.
d) platif členské príspevky riadne a včas,
e) konať a vystupovat‘ tak, aby neboli poškodené záujmy. ani dobrá povesť klubu

a jeho členov.
O ochraňovat‘ a zveľad‘ovaC majetok klubu.

5. Fyzickej osobe. ako zakladajúcemu členo‘ L členstvo v klube zaniká;
a) smrťou.
b) stratou. alebo obmedzenírn spósobilosti na právne úkony.
c) písomným vzdaním sa členstva v klube. ako zakladajúceho člena. ktoré je

riadne doručené klubu.
6. Právnickej osobe. členstvo v klube. ako zakladajúcemu členovi klubu zaniká:

a) zánikom právnickej osoby,
b) písomným ‚‘zdaním sa členstva v klube. ako zakladajúceho člena, ktoré je

riadne doručené klubu.
7. Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú

dňom jeho doručenia klubu.

Článek 7
Individuálni člcnovia klubu

1. Individuálnymi členmi klubu móžu byť iba fyzické osoby, najmä športovci. vrátane
ich rodinných príslušníkov a športoví odborníci.

2. 0 vzniku, zániku a pozastaveni členstva. individuálneho členstva v klube (ďalej len
(členstva), rozhoduje Prezident klubu (ďalej len.. Prezident “).

3. Členstvo v klube je možné na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú.
4. Ku vzniku členstva, je žiadateľ povinný predložif riadne vyplnenú prihlásku. spolu s

d‘alšími listinami, t‘ oriacirni súčast‘ prihlášky. ktoré určí Prezident.
5. Vzor prihlášky ‚ydá Prezident a ‘hodným spósobom ho u‘erejní.



6. Podmienky vzniku členst‘a f‘7ickej osoby v klube. ako indi‘ iduálneho~členaklubu.
sú nasledo‘né: / ~‚~Ý~‘~‘ ~

a) vek rninimálne 5 roko‘. /5 1 ~Ci ~\
b) súhlas s dodržiavaním stanov klubu. í ~ Ľ2 J
c) uhradenie členského príspe‘ku za príslušné obdobie. ~ \~ ‘~j ~!

7. Prezident rozhodne o členst‘e žiadatefa najneskór do 10 k&léndá6‘nych/dníjö
doručenia riadne ‚3 plnenej prihlášky. so ‘šetký mi potrebný lili p‘~ďóhaml~a uhť~d ní
členského príspe‘ ku.

8. Prezident móže pred rozhodnutím o “zniku členst‘a začaf interně uza“ľeté
pripomienkové konanie k osobe žiadateľa. a to tak. že ‚hodným spósobom umožní
všetkým členom klubu. aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom
klubu. Pripomienko‘ é konanie trvá spra‘ idla 7 dní a musí byť ukončené najneskór 3
dni pred dňom. ked‘ Prezident rozhodne o členst‘e žiadateFa. Ak člen klubu nedoručí
Prezidentovi počas pripomienkového konania svoje pripomienky k osobe žiadatefa.
má sa za to. že súhlasí s členstvom žiadateľa ‘ klube. Pripomienky doručené
Prezidentovi majú konzultatívny charakter. Prezident sa za‘äzuje každou
pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie
osoby za člena klubu.

9. Prezident klubu móže pred rozhodnutím o vzniku členst‘a uskutočniť so žiadateFom.
alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom
klubu. Osobný rozhovor podfa tohto bodu sa musí uskutočniť najneskór v deň. keď
Prezident rozhodne o ‚zniku členstva.

10. Rozhodnutie o pri jatí za člena sa Prezident osobne oznámi žiadateľovi o členstvo.
11. Ak Prezident klubu rozhodne, že žiadatel‘a za člena klubu neprijima, osobne to oznámi

žiadateľovi a ak už bol zaplatený členský príspevok. vráti ho žiadateFo‘ i na jeho účet.
12. Ak už ne‘ znikla skór. vznikom individuálneho členstva fyzickej osoby v klube podľa

zákona č. 83 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskoršich predpiso‘. ‘7niká
príslušnosť fyzickej osoby ku klubu ako športo‘ej organizácii podľa * 3. písmeno k.
ZoŠ.

13. V zmysle týehto stanov sa priznávajú individuálnym členom klubu tieto práva:
a) podiefať sa na činnosti klubu. najmä ako športovec a športový odborník a

požívať ině výhody poskytované klubom svojim členom. ak ich individuálne
členstvo nie je pozastavené,

b) obracaf sa na orgány klubu s podnetmi. týkajúcimi sa klubu a žiadať tieto
orgány o stanovisko k týmto podnetom.

c) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov klubu.
14. V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym členom klubu tieto povinnosti:

a) dodržia‘ ať stanovy a interně predpisy klubu. vrátane rozhodnutí. pokyno‘ a
usmernení orgánov klubu.

b) pomáhať pri plnení poslania a cieľov klubu a aktí‘ne sa podiefať na jeho
činnost Í.

c) podfa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. ‚ rozsahu svoich možností
a schopností. pomáhaf orgánom klubu.

d) platiť riadne a ‘čas členské príspevky.
e) konať a vystupovať tak. aby neboli poškodené záujmy. ani dobrá povesť klubu

a jeho členo‘.
~ ochraňovaf a z‘eľaďo‘ať majetok klubu.

15. Príslušné orgány klubu móžu internými predpismi konkretizovať (podrobnejšie
upraviť) výkon. rozšírif práva a povinnosti členov a to ‚ súlade so stanovami.
prá‘nym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní



\‚JL\
povinnosti členom klubu. dhajú onlánv klubu najmü na to‘ ab3 niňui nezasňhovali ‚‘

lit ~i i mci anom i o,sahu clo ltgiti mfl‘ Ĺ Ii %uh~Lktl‘ n‘ th /dill ~O‘ ~cli ~lib‘ a
klubu ako celku. rH

. . . ‚ . . o, ‚ L / .16. Clenstvo v klube. ako individualneho clena klubu. je fyzickej osobe ~pozastavene
nezaplatením Členského príspevku riadne a včas. \‚~. ~ ~

17. Fyzickej osobe. členstvo v klube. ako individuálneho člena klubu. ~anilčá~5
a) smrťou.
b) písomným ‚‘zdaním sa členstva ‚‘ klube. ako indi‘ iduálneho Člena. ktoré je

riadne doručené klubu.
c) zánikom klubu.
d) rozhodnutím prezidenta klubu. pre závažné disciplinárne previnenie fyzickej

osoby, podľa ČL 4, ods. 6 týchto stanov, ktoréje v rozpore s poslaním klubu.
18. Zoznam indi‘iduálnych členo‘ združenia. vrátane ich osobných údajo‘. ‘edic

Prezident. ‚ rozsahu podľa * 80. ods. 2. písm. a. b. d až r a ods. 4 až 7. LoS.

Osoby s
1. Zoznamosób s

osobných údajov.
ods. 4 až 7. zákona č. 440 2016 L.z. o športe a zmene

TRETIA ČÁSt
Orgány klubu (článok 9- 12)

Článok9
Rada zakladajúcicb členov klubu

1. Orgány klubu sú vždy Rada zakladajúcich členov klubu a Prezident klubu.
2. Orgánom klubu je i Kontrolór, ak sú splnené podmienky uvedené v ~ 10, ZoŠ.

Článok 10
Rada zakladajúcieh členov klubu

1. Rada zakladajúcich členov klubu (ďalej len „ Rada “) je najvyšším orgánom
združenia.

2. Radu tvoria všetci zakladajúei členovia klubu a jej riadne zasadnutie sa uskutoČňuje
najmenej raz za rok. Zo zasadnutia sa vyhotovuje v zmysle ~ 8, ods. 5, ZoS zápisniea,
ktorú klub uchováva nie kratšie ako 6 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a
funkciu osůb zúčastnených na zasadnutí.

3. Štatutárnym orgánom klubu, ktorý je oprávnený samostatne a bez akýchkoľvek
obmedzení konať v mene klubu, s náležitou starostlivosťou v zmysle ~ 19, ods. 5, ZoS
je Prezident klubu. (štatutárov může by aj viac spomedzi členov rady, podľa dohody
v klube).

4. Štatutárny orgán je oprávnený v mene klubu uzatvárať zmluvné vzfahy, v hodnote nad
10 000 euro, previest‘ majetok v hodnote nad 10 000 euro, zriadiť záložné právo,
zabezpečovací prevod práva, alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve klubu,
vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o póžičke, prevziať dlh, pristúpiť k
závazku alebo uznať sporný závazok klubu, iba Po predchádzajúcom sůhlase
kvalifikovanej väčšiny, t.j. 2/3 väčšiny Rady.

Článok8
príslušnosťou ku klubu, ktoré nic sú členmi klubu
príslušnosťou ku klubu. ktoré nic sú členmi klubu. vrátane ich
vedie Prezident. ‚ rozsahu podFa * 80. ods. 2. písm. a. b. d až r.

a doplnení mých zákonov.



5. Na zmenu stanov združenia je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny, t.j. 2/3 väčšiny
Rady, v zmysle ~ 22, ZoS.

6. Ak ostatných členov Rady o to požiada čo i len jeden z členov Rady, tak na vykonania
právneho úkonu v mene klubu, je potrebné získať predchádzajúci súhlas
kvalifikovanej väčšiny, t.j. 2 3 väčšiny Rady.

7. V záujme efektivity činnosti Rady sa jej osobné rokovanie zvoláva iba vtedy, ak z
povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje mé vyjadrenie jej členov alebo
ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania „ per rollam “ pomocou emailu nie je
vhodně (primerané). Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj
prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie.

8. Rozhodnutie Rady nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí
stanovené inak.

Článok 11
Prezident klubu

Rada si volí prezidenta klubu. ktorý nióže byť záro‘eň zakladajúcim členorn klubu, na
obdobie najviac 6 rokov.

2. Prezident vykonáva najčastejšie právne úkony v niene klubu a jeho najdóležitejšimi úlohami
sú:

a) ‘ystupo‘ ať ‚ mene klubu. zastupovať a reprezento‘ ať jeho záujmy pri roko“an ach s
tretínii osobami.

b) zahezpečo‘ ať eíekii‘ ne fungovanie klubu. ~a úceloni naplnenia poslania a cieFov
klubu. vykonávaním lila‘ nýcli činností klubu.

c) rozhodovat‘ o vzniku, zániku a pozastavení členstva v klube a viesť aktuálny zoznam
členov klubu a osób s príslušnosťou ku klubu. v zmysle * 8, ods. 3, ZoŠ,

d) pripraviť návrh stratet~ického plánu klubu a rozpočw klubu a predložiť ho Rade.
e) realizovať rozhodnutia prijate Radou.
I) dohliadaf na prácu a činnosť sportov5ch odborníkov a športovcov s príslušnosťou ku

klubu.

Článok 12
Kontrolér klubu

1. Ak klub má dye, bezprostredne po sebe nasledujúce účtovně obdobia príjem
prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne. klub zriadi a
rozhodnutím Rad) obsadí funkciu Kontrolóra. najneskór do 30. júna nasledujúceho
roka.

2. Po obsadení funkcie. Kontrolór postupuje nasledne pri svojej činnosti podfa * 10 a
nasl., ZoŠ.

ŠTVRTÁ ČASt
Hospodárcnie klubu (článok 13 - 15)

Článok 13
Základné princípy hospodárenia klubu

1. Klub má účtovně obdobie kalendárny rok.‘ zmysle ~ 9. ods. 3. 7oŠ.
2. Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov klubu za priebeh

jedného účtovného obdobia. má byť v zásade vy ro‘ naně.



3. Klub hospodári na základe piáno‘ aného rozpočtu na kalendárnv rok. ktorý Soh‘ aFuje
Rada na ná‘ rh prezidenta. ktor‘~ ho Rado predloží najneskór do konea apríla
prísl ušného kalendárneho roka.

4. Ak sa klub stane prijírnateľom ‚erejných prostrleclko‘ “ zrn‘ sic ~ 66, /oS. ‚‚ herá ‚

súlade s ~ 9. ods. I. 7oŠ ročný členský pľispe‘ ok na s‘oju činnosť o s‘ojich
čienov.

5. Prezident klubu predkladá Rado klubu ka)doročne najneskór do kone i apľíla
príslušného kalendámeho roka Správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
ktorá obsahuje:

a) zmonv stanov a mých predpisov klubu.
b) zmeny ‚ zložení orgánov klubu.
c) prehlad ‚rvkoná‘,an~rch činnosti a projekto‘~
d) prehľad dosiahnutýeh športových výsledkov,
e) sprá‘ u o hospodárení klubu za predehádzajúce účto‘ ně obdohie ohsahujúcu

piano‘ aný rozpočet a skutočný rozpočet vrátane ‘y 5‘ etlenia prípadných
rozdielo“ medzi nimi.

fl ročnú účtovnú závierku klubu za predchádzajúce účtovně obdobie.
g) ná‘ rh na použitie zisku abbo vyrovnanie straty.
h) daňo‘ é priznanie klubu za predehádzajúee účtovné obdohie. ak klubu bob

~O‘ inne ho podať. .

i) Ak klub splňa podmienky uvedené v ~ 9. ods. 4. 7oS. zosta‘ í ‚ zmysle ~ 9.
odst. 5. ZoŠ ‚ýročnú správu a nechá ju 0‘ eriť spolu s monou účtovnou
zá‘ ierkou audítoroni.

Článok 14
Príjmy klubu a výdavky klubu

1. Príjmy klubu t‘ Oria najmä:
a) poplatky za registráciu a 0‘ idenciu členo‘ klubu.
b) poplatky za registráciu a evideneiu osób s príslušnosťou ku klubu. ktoré nie sú

členmi klubu podFa ~ 8. ods. 3. ZoŠ.
c) členské príspevky od členo‘ klubu.
d) príspevky od mých ohčianskyeh združení. okrem príspevku od národného

športo‘ého z‘äzu‘ karate z príspevku uznanému športu podra * IS. ZoS.
e) dary.
fl ‚yehovné za prestupy športoveov do mého športo‘ého klubu. podľa ~ 69. ods.

5. ZoS.
g) príjmy za vstupy na športové podujatia organizované klubom.
h) príjmy z predaja tovarov abbo služieb označených symbolnii klubu. podľa

týchto stanov.
i) príjmy zo zmlúv o rekiame,
j) príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a prá‘ami klubu. najmä nájornné

z prenájmu hnuteVného a nehnuteľného majetku.
k) promy z inej zárobkovej činnosti klubu.
I) podiel na zisku obchodnýeh spoločností po zdanení. ‚ ktorýeh je klub

spoločníkom abebo akcionárom.
m) podiel) in zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podFa * 50 a nasl.

zákona č. 595 2003 Z.z o dani z príjrnov v znení neskorších predpisov.
n) sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa * SO a nasl.. ZoS.
o) prispe‘ ok od národného športového zväzu v karate 7 príspevku uznanému

športu.



p) dotácie / ľOzpOčtU VCrCjnei 5~ľÚ V‘.
q) ~ľIb~C‘ ok na národn~ špoľto‘ ‚ projekt podfa~*~7&~/hSPr~..
r) prÍspe‘ ok na špoľto‘ ~ poukai ~ 76. ZoS. A~ T T7—~ ~;\
s) p ijni‘ / “\ Kona‘ ama skusok tLchnickel ‚).spelosti‘ K~iatc —

2 V‘ cla‘ k‘ klubu ktoi‘ mi sa naplna poslame kldbu ‚ spo]otndsti á sleduje ‚ei ejn~
záujem. ‘erejná prospešnosť a dosahujú sa cide klúbu. sú‘najn~ä ‚‘~dä‘ K3 klubu:

a) na zabezpečenie prípra‘y športo‘ ci repre7e~ie š~6rto‘ éli~1lubu.
b) na zabezpečenie účasti športo‘ej reprezentáci~‘špot éhoilubu na športov~ch

súťažiach.
c) na podporu a ľOzvOj karate na území Slovenskej republiky. 5 osobitným

dórazom na podporu a rozvoj karate detí a mládeže a podporu zdra‘ ého
spósobu života ohyvateľstva Slovenskej republiky.

d) na zabezpečenie organizo‘ ania súfaží v karate na území Slovenskej republiky
a mých $ karate sú‘ isiacich podu jatí.

e) na prol‘esionálny cli športo‘cov. na základe znilú“ podľa * 4. ods. 3. ZoS.
O “ýdavky na športovýeh odborníko“. na základe zmlú‘ podľa * 6. ods. 3. ZoS.

najmä ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spósobilosť. podľa
* 6. ods. 7. ZoS.

g) na príspe‘ k3 klubu talentovaným športovcom. podfa ~ 9. ods. 2. písm. j.
zákona č. 595 2003 7.z o dani z príjmov v znení neskorších predpiso‘. ktorí
majú príslušnosť ku klubu podľa ~ 8. odst. 3. ZoS.

h) na príspe‘k‘ klubu aktívnym športovcom. podľa * 9, ods. 2, pism. . zákona č.
595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. ktorí majú
príslušnosť ku klubu podľa ~ 8. ods. 3. ZoS.

i) na náhradu za straw času dobro‘ ofníka. zapísaného v informačnom systéme
športu. podľa ~ 6. ods. 2. písm. e. LoS.

j) na dodržia‘ anie pravidiel 8‘ eto‘ého antidopingového programu. opatrení proti
manipulácii priebehu a vý sledkov súťaží a mých opatrení proti negatívnym
javom v športe. vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v
pósobnosti klubu podfa ~ 8. ods. 6, ZoS.

k) na kúpu tovarov a služieb. ktorými sa zhodnocuje existujúci majetok a práva
klubu. \rátane následného maloobchodného predaja týchto tovaro\ a služieb so
55 mbolmi klubu.

I) ině výdavky ‚ ktoré súvisia s činnosťou klubu.

Článokls
UČty klubu vedené v hanke alebo v poboěke zahraničnej banky

1. Klub zriadi osobitný bankový účet na príjein verejných prostriedko‘, podfa * 66. ods.
3. písm. c. ZoS. akje takýchto prostriedkov prijímateľom.

2. Klub zriadi osobitný bankový účet na prijímanie prostriedko‘ zo zmlúv o sponzorstve
v športe podľa ~ 50 a nasl.. ZoS. akje takýchto prostriedko\ prijímateľom.

3. Vdaje na osobitnom bankovom účte podfa odseku 2. sú bezplatne. diafkovo a
nepretržite prístupné tretím osobám. spósobom umožňujúcim hromadný prístup.

4. Pri platbách z osobitného bankového účtu. podfa odseku 2. klub využí‘a prednostne
platby bezhoto‘ ostným platobným stykom. pomocou služieb elektronického
bankovníctva (internetbanking), z ktorých je zrejmá:

a) suma.
b) dátuni transakcie.
c) čísla protiúčtu prijímateľa platby.
d) názov účtu prijímateFa platby.



e) variabi InC s‘ mho! platt~‘.
O identifikácia platby, vzhľadom na druh výdavku podľa jednotlivých písmen či.

12, ods. 2, týchto stanov, vrátane stručných, výstižných a neskresľujúcich
údajov na jej identifikáciu tretím osobám, pre účely verejnej kontroly.

PlATA ČÁSt
Spoiočné, prechodné a záverečné ustanovenia (článok 16 - 18)

Článok 16
Zrušenie a zánik klubu

1. Klub zaniká dobrovoľným rozpustenim. na základe rozhodnutia Rady. alebo zlúčením
s mým združením. ‚ súlade so zákonom č. 83 1990 /b. o združo‘aní občano‘ ‘ znení
neskorších predpisov. pri ktor~ch sa ‘yžaduje súhlas kvalifikovanej. tj. 2 3 ‚äčŠin)
členov Rady.

2. Klub móže tiež zaniknúf právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Siovenskej
republiky aleho súdu ojeho rozpustenh.

3. V prípade zániku klubu z dó‘odo‘ a za podmienok stanovených v ust. * 12‘ ods. 1.
písm. a. zákona č. 83 1990 Zb. o združo‘aní ohčano\ “ není neskorších predpisov.
Rada určí lik‘idátora klubu.

4. Pri zániku klubu sa vykoná majetko“e ‘ysporiadanie.
5. V prípade zániku klubu bez právneho nástupcu. vy koná na základe rozhodnutia Rady

určený likvidátor likvidáciu majetku klubu‘ v zmy sic ust. * 70 a nasl., Obchodného
zákonníka s použitím * 13. v súiade so zákonom 83 1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov.

6. V prípade zrušenia klubu s ustanovenim prá‘ neho nástupcu. prechádza všetok
majetok. aktí‘ a. pasíva. záväzky a pohfadá‘ ký právny ch ‘zt‘aho‘. na právneho
nástupcu klubu. ak Rada nerozhodne inak.

7. Likvidátor je povinný najskór vyrovnat‘ ‘Šetky zá‘äzky a pohfadávky klubu a s
likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Rad).

8. Zánik klubu oznámi likvidátor Ministerstvu ‚nútra Slovenskej republiky do 15 dní od
ukončenia iikvidácie.

9. Pri likvidácii klubu sa prinierane postupuje podfa príslušných ustano‘ení Obchodného
zákonníka.

Článok 17
Zrušovacie ustanovenie

1. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov, sa rušia sa Stanovy Karate klubu Shihan
Poprad‘ sch‘álené 1.2.1995. zaregistrované na MV SR č. spisu VVS 1-900 90-10363
dňa 9.2.1995. a všetky z nich ply núce predpisy klubu.

Článok 18
Uč inn os

1. Tieto stanovy boli preroko‘ané a sch‘álené Valným zhromaždením Karate klubu
Shihan Poprad dňa 22.9.2016 a nadobúdajú účinnost‘ vzatím na vedomie
Ministerstvom vnútra SR.

2. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu ‚nútra SI0‘enskej republiky do 15 dní od ich
schválenia Prezident. v súiade s * 11. ods. 1. zákona č. 83 1990 Zb. o združovaní
občano‘ v znení neskorších predpiso“.



3. I3udúce 7men týehto stanov schválené Radou. nacIohúdajú,pIätnosťňoii~ich
Seb‘ álenia. ak Rada nerozhodne o neskoršom nadohuclnutF pkštn6s~i.7rn~i~
stano‘. ~ ~ ~)
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