STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Článok 1
Názov, sídlo a základné ustanovenia
1.1

Názov občiankeho združenia: Sfit

1.2

Sídlo občiankeho združenia: M. Rázusa 2142/16, 96001 Zvolen

1.3

Občianke združenie Sfit je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom
vykonávajú činnosť súvisiacu s poslaním a cieľmi občianskeho združenia Sfit.

1.4

Občianke združenie Sfit je otvoreným, samostatným, apolitickým a nezávislým občianskym
združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch.

1.5

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov je občianske združenie právnickou osobou so samostatnou právnou
subjektivitou.

1.6

Občianke združenie Sfit môže na dosiahnutie svojho cieľa, prípadne na uplatňovanie iného
spoločného záujmu vstupovať do vzťahu s inými právnymi subjektami.

Článok 2
Ciele
Najvýznamnejšou ľudskou hodnotou je sebarealizácia, ktorú môžeme rozvíjať počas
voľného času. Voľný čas má veľký potenciál na formovanie osobnosti u detí a mládeže. V súlade s
ich individuálnymi potrebami a záujmami vytvára priestor pre sebarealízáciu a formovanie
osobnosti. U dospelých ľudí s menším množstvom voľného času je potrebné efektívne usmernenie,
ako ho využiť.
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie pohybových aktivít, zlepšenie životného štýlu
detí, mládeže a dospelých.U detí najnižšieho veku sa jedná o osvojenie športových zručností a
základy zdravého stravovnia. Mládež viesť k zmyslupnému využitiu voľného času a edukovať ich v
oblasti zdravej výživy a hodnej miere používania výživových doplnkov u jednotlivcov. Dospelých
ľudí naučiť efektívne využívať voľný čas a informovať ich o jednotlivých športových aktivitách a
vplyvu na zdravotný stav a vekovú kategóriu.

Cieľom občianskeho združenia Sfit je:
• organizovanie táborov, športových pobytov, výletov na SR aj v zahraničí pre deti, mládež a
dospelých
• zabezpečovanie vzdelávacích, telovýchovných a športových akcií pre deti, mládež a
dospelých
• podporovanie šporotvých aktivít pre deti, mládež a dospelých
• spolupracovanie s inými športovými oragnizáciami podobného zamerania v SR a zahraničí
• realizovanie tréningového procesu všetkých vekových kategórií členov
• organizovanie voľnočasových aktivít a motivovanie k športovej činnosti
• organizovanie tréningov, súťaží, skupinových i individuálnych tréningov a sústredení
• organizovanie a účasť na odborných seminároch, besedách, workshopoch, kongresoch
zameraných na zdravý životný štýl a regeneráciu v športe
• získavanie materiálno-finančnej pomoci na zabezpečenie financovania aktivít združenia
• propagovanie a rozvíjanie cestovného ruchu na SR ako aj v zahraničí
• popularizovanie výsledkov činností združenia propagačnou a publikačnou činnosťou
• podporovanie a rozvíjanie záujmov detí, mládeže a dospelých na aktivitách organizovaných
inými subjektami

Článok 3
Členstvo
3.1

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba,
ktorá súhlasí so stanovami združenia.

3.2

Členstvo v združení vzniká zápisom do zoznamu členov združenia.

3.3

Členovia združenia majú právo
• podielať sa na činnosti združenia
• voliť a byť volený do orgánov združenia (osoba staršia ako 18 rokov)
• obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
• byť informovaný o činnosti a o rozhodutiach orgánov združeniach

3.4

Členovia združenia majú povinnosti
• dodržiavať stanovy združenia
• pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podielať na jeho práci

• podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia
• platiť členské príspevky
• ochraňovať a zveľadovať majetok združenia

3.5

Zánik členstva
• vystúpením (členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení
zo združenia)
• úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
• zánikom združenia
• vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
• vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z
iných dôležitých dôvodov
• o vylúčení rozhoduje členská schôdza odčianskeho združenia

Článok 4
Orgány združenia
4.1

Orgánmi združenia sú:
• najvyšší orgán - Členská schôdza
• štatutárny orgán - predsedníctvo
• kontrolný orgán - kontrolór

4.2

Najvyšší orgán
• je tvorený všetkými členmi občianskeho združenia Sfit
• schádza sa minimálne raz do roka, zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní
vopred
• schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
• volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu
• schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
• schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto činnosť nedelegovalo inému orgánu
• rozhoduje o zániku združenia, zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením

4.3

Predsedníctvo
• je výkonným orgánom občianskeho združenia Sfit a za svoju činnosť je zodpovedné
členskej schôdzi
• má dvoch členov predseda a podpresdesa
• funkčné obdobie je na dobu neurčitú
• riadi činnosť a hospodári s majetkom občianskeho združenia Sfit
• pripravuje zasadnutia členskej schôdze a vykonáva uznesenia
• pripravuje výročné správy a predkladá ich na schválenie členskej schôdzi
• volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu
• rozhoduje o prijatí a vylúčení člena občianskeho združenia Sfit
• rozhoduje o zrušení združenia v prípade , ak sa členská schôdza nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodla o zrušení občianskeho združenia Sfit

4.4

Dokumenty združenia, vrátane dokladov týkajúcich sa majetku a hospodárenia združenia
podpisuje predseda, alebo podpredseda. Obaja štatutári tak môžu robiť samostatne bez
prítomnosti druhého štatutára.

4.5

Štaturárny orgán koná v mne zdeuženia tak, že k svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov
združenia a vlastnoručný podpis.

4.6

Kontrolný orgán:
• za svoju činnosť sa zodpovedá najvyššiemu orgánu
• činnosť vykonáva kontrolór
• kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje
opatrenia na ich odstránenie
• kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

Článok 5
Hospodárenie občianskeho združenia Sfit
5.1

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu (rozpočet sa pripravuje a
schvaľuje na príslušný kaledárny rok).

5.2

Príjmy občianskeho združenia Sfit sú:
• členské príspevky
• dary od fyzických a právnických osôb
• dotácie, granty a sponzorské príspevky od právnických osôb a fyzických osôb
• dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií

• príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov občianskeho združenia Sfit
• reklamná a propagačná činnosť
5.3

Všetky získané finančné prostriedky, ako i hmotné a nehmotné aktíva, sú majetkom
občianskeho združenia Sfit ako celku.

5.4

Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo
štátu.

5.5

Nevyčerpané finančné prostriedky občianskeho združenia Sfit sa prevádzajú koncom roka
na nasledujúce obdobie.

Článok 6
Zánik občiankeho združenia
6.1

Občianske združenie Sfit zaniká:
• dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
• právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení

6.2

Ak občianske združenie zaniká rozpustením, tak likvidátora ustanoví predsedníctvo.

6.3

Ak občianske združenie zaniká rozhodnutím Ministerstva vnútra, tak likvidátora určí
ministerstvo.

6.4

Pri likvidácií združenia sa primárne uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v
prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účeli.

Článok 7
Záverečné ustanovenie
7.1

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie občianskeho združenia na Ministrevstve
vnútra SR.

7.2

Občianske združenie Sfit vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

