STANOVY
Článok 1
Základné ustanovenia
a) názov občianskeho združenia:

Skialp klub Kriváň

b) sídlo združenia:

Rybárska 1121/21, 038 53 Turany

Článok 2
Právna subjektivita a pôsobnosť združenia
a) Skialp klub Kriváň je dobrovoľnou, politicky nezávislou, demokratickou organizáciou,
ktorá združuje priaznivcov a pretekárov skialpinizmu a iných druhov športu na Slovensku
v rámci platných zákonov Slovenskej republiky.
b) Skialp klub Kriváň je samostatnou dobrovoľnou organizáciou zriadenou v súlade so
zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Má právnu
subjektivitu.
c) Skialp klub Kriváň má pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.

Článok 3
Ciele a činnosti združenia
a) Základným cieľom združenia je združovať priaznivcov a pretekárov všetkých druhov
skialpinistických, lyžiarskych, horolezeckých, turistických a podobných športových aktivít
(ďalej len outdoorové aktivity) bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, rasy,
náboženského a politického presvedčenia.
b) Vytvárať a zabezpečovať podmienky pre rozvoj outdoorových aktivít. V športovej,
organizačnej a materiálovo-technickej oblasti.
c) Vykonávať pretekársku a tiež rekreačnú činnosť v outdoorových aktivitách.
d) Prirodzeným cieľom združenia je rozvíjať outdoorové aktivity svojich členov s vedomím
vlastnej zodpovednosti za svoju činnosť, osvojiť si metodiku a prísne dbať na bezpečnosť pri
týchto aktivitách, dodržiavať športové a etické princípy činnosti, ktorú vykonáva a
rešpektovať zásady ochrany prírody.
e) Cieľom činnosti združenia Skialp klub Kriváň je podporovať a rozvíjať pretekársky aj
nepretekársky skialpinizmus a outdoorové aktivity pomocou nasledovných činností:
- zabezpečuje informovanosť svojich členov o spôsobe a možnostiach získania a osvojenia si
metodiky bezpečného vykonávania outdoorových aktivít,
- zabezpečuje učebno-metodickú činnosť
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- organizuje a pozýva členov na školenia a kurzy pre bezpečnosť a pohyb pri vykonávaní
outdoorových aktivít
- organizuje športové súťaže a spoločenské podujatia na národnej aj medzinárodnej úrovni
- vyvíja edičnú, propagačnú a publikačnú činnosť
- prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a háji záujmy svojich členov
v organizáciách, ktorých je členom
- získava financie na svoju činnosť prostredníctvom predaja reklamy a reklamných časov pri
svojich činnostiach, grantov, darov a iných príjmov
- propaguje skialpinizmus na verejnosti, v médiách a iné.

Článok 4
Členstvo
a) Členom sa môže stať každý záujemca o outdoorové aktivity a činnosť tohto združenia,
ktorý bude dodržiavať stanovy združenia.
b) Členstvo v združení je dobrovoľné.
c) Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom klubu len so súhlasom zákonného
zástupcu, ktorý je zodpovedný za túto osobu.
d) Vznik členstva:
1. Záujemca podá prihlášku s prehlásením o rešpektovaní stanov klubu a vedomí osobnej
zodpovednosti za svoju činnosť pri vykonávaní outdoorových aktivít.
2. Rozhodnutím výkonného výboru.
3. Zaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok.
e) Dokladom členstva je licencia vydaná každému členovi, ktorá je v evidencii združenia.
f) Výška členského príspevku je 200,- Sk u dospelých, 0,- Sk u detí do 18. rokov pre rok
2006. Pre ďalšie obdobie o výške členského príspevku rozhoduje Valné zhromaždenie.
g) Členský príspevok na príslušný rok je člen povinný zaplatiť do 30.12. predchádzajúceho
roku. Noví členovia pri podaní prihlášky. (Napr. na rok 2007 je potrebné uhradiť členský
príspevok do 31. 12. 2006)
h) Zánik členstva:
- vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení
výkonnému výboru, zaplatené členské sa nevracia,
- vylúčením - člena v prípade závažného porušenia stanov klubu, ak si neplní základné
členské povinnosti, prípadne ak hrubo poruší morálne a etické zásady v športe, môže
výkonný výbor klubu rozhodnúť o vylúčení z klubu, zaplatené členské sa nevracia,
- vyškrtnutím - pri nezaplatení členského do 31.12.,
- úmrtím člena,
- zánikom združenia,
- pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz.
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Článok 5
Práva a povinnosti členov
a) Každý člen má právo:
1. Slobodne rozhodovať o svojom členstve.
2. Zúčastňovať sa na športovej a spoločenskej činnosti združenia.
3. Voliť výkonný výbor združenia a zástupcov združenia v iných združeniach ( členovia starší
ako 18 rokov ).
4. Byť volený do všetkých orgánov a funkcií klubu po dovŕšení 18 rokov.
5. Obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko.
6. Byť informovaný o činnosti a hospodárení združenia, zúčastňovať sa zasadnutí valného
zhromaždenia, podávať podnety, pripomienky a návrhy k činnosti združenia.
7. Využívať všetky výhody združením poskytované.
b) Povinnosti člena:
1. Dodržiavať stanovy združenia.
2. Včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky.
3. Rešpektovať a plniť spoločne prerokované a prijaté rozhodnutia.
4. Podľa možností sa zúčastňovať školení a kurzov organizovaných združením.
5. Dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov v športe i v spoločenskom živote a
dbať na zachovanie a upevňovanie priateľskej atmosféry v kolektíve združenia.
6. Dbať na účelné a šetrné využívanie spoločného majetku a nepripustiť jeho zneužívanie
a poškodzovanie.
7. Podieľať sa na zveľaďovaní majetku združenia podľa svojich možností a schopností.

Článok 6
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
6.1 Valné zhromaždenie (VZ)
6.2 Výkonný výbor (VV)
6.3 Predseda združenia
6.4 Kontrolór združenia
6.1 Valné zhromaždenie
a) Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie (ďalej len VZ). Tvoria ho všetci
členovia združenia.
b) Členovia združenia zastupujú sami seba s počtom hlasov jeden, zastupovanie iným členom
klubu nie je možné.
c) Na VZ sa môžu zúčastniť len členovia združenia a hostia pozvaní VV združenia.
d) Riadne VZ zvoláva VV minimálne raz za rok. Termín a program VZ musí byť uverejnený
30 dní pred jeho konaním. Pozvánka s programom musí byť zaslaná členom 15 dní pred
termínom VZ. Pripomienky a návrhy na zmenu alebo doplnenie programu VZ musia byť
doručené VV do 10 dní pred termínom VZ.
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e) Pokiaľ nadpolovičná väčšina členov doručí VV žiadosť o zvolanie mimoriadneho Valného
zhromaždenia, VV tak musí urobiť do troch mesiacov po doručení žiadosti.
f) VZ prerokováva všetky základné otázky súvisiace s činnosťou združenia, najmä:
- rozhoduje o zlúčení a zániku združenia,
- volí VV združenia a Kontrolóra združenia na 4 roky,
- schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
- je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie VV združenia, ak je v rozpore so stanovami,
- prerokováva a schvaľuje správu VV o činnosti a hospodárení klubu za uplynulé obdobie,
- prerokováva a schvaľuje rozpočet klubu a plán činnosti na návrh VV,
- prerokováva a schvaľuje správu Kontrolóra združenia,
- rozhoduje o výške registračného a členského poplatku na nasledujúci rok,
- rozhoduje o počte členov VV,
- odvoláva členov VV, Kontrolóra združenia, a ostatných funkcionárov.
g) VZ je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní najmenej 50% členov klubu. Na platnosť
uznesenia VZ sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia.
h) Na schválenie a zmenu stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov
združenia. To isté platí aj pri odvolávaní členov VV, Kontrolóra združenia a ostatných
funkcionárov.
i) O zániku (rozpustení) klubu musí rozhodnúť najmenej 2/3 väčšina hlasov zastupujúcich
všetkých členov klubu.
j) Voľby predsedu klubu, členov VV sú zásadne tajné.

6.2 Výkonný výbor
a) Výkonným orgánom združenia je výkonný výbor združenia, ktorý sa za svoju činnosť
zodpovedá VZ. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia v období medzi zasadnutiami VZ.
b) VV združenia má 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 4 roky. Rokovania VV zvoláva
a riadi predseda VV združenia. VV združenia je uznášania schopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov VV. VV združenia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov. V prípade potreby môže VZ rozhodnúť o rozšírení počtu členov VV združenia.
c) Členovia VV si volia predsedu VV, pričom VV je uznášania schopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov VV. VV rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
Činnosti VV:
- rozhoduje o veciach týkajúcich sa činnosti klubu medzi VZ, ak nie sú vyhradené VZ, alebo
ak u vyhradených kompetencií VZ rozhodovacie právo VV delegovalo,
- organizuje a riadi činnosť združenia podľa plánu činnosti schváleného VZ na príslušné
obdobie,
- vypracuje plán činnosti, rozpočet, výročnú správu za uplynulé obdobie a predložiť ich VZ,
- zabezpečuje hospodársku činnosť združenia v súlade s platnými zákonmi,
- hospodári so zverenými hospodárskymi prostriedkami,
- rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
- zriaďuje komisie klubu, schvaľovať ich predsedov a členov,
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- zriaďuje a vedie účelové a hospodárske zariadenia,
- vykonáva činnosti schválené VZ,
- má povinnosť konať v prospech združenia a jeho členov,
- rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby
rozhodlo o zrušení združenia,
- ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
- určuje kalendár podujatí na nasledujúci rok a predkladá ich VZ,
- sa schádza minimálne 4 krát za rok,
- určuje politiku a smerovanie združenia, ktoré predkladá VZ,
- poskytuje všetky informácie a doklady k nahliadnutiu Kontrolórovi združenia,
- zvoláva, pripravuje a vedie VZ združenia.
6.3 Predseda združenia
a) Predsedu združenia volí a odvoláva VV, funkčné obdobie je 4 roky.
b) Predseda združenia vedie zasadania VV, zodpovedá za plnenie rozhodnutí VZ a VV.
c) Predsedu združenia počas jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne poverený ďalší člen
VV združenia.
d) Predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia, jeho povinnosťou je konať
v prospech združenia.

6.4 Kontrolór združenia
a) Kontrolór združenia je nezávislý člen združenia ktorého volí VZ.
b) Kontrolór vykonáva kontrolu hospodárenia združenia, kontroluje dodržiavanie stanov a
vnútorných predpisov združenia a o výsledku informuje VV združenia s návrhom na
opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá VZ.
c) Kontrolór nie je členom VV združenia, ale má právo zúčastňovať sa na jej rokovaní.

Článok 7
Štatutárny orgán
a) Štatutárnym zástupcom združenia je predseda združenia, alebo iný člen VV písomne
poverený predsedom združenia.
b) Štatutárny zástupca má právo podpisovať zmluvy len po predchádzajúcom prerokovaní s
VV.
c) Štatutárny zástupca má povinnosť konať tak aby nedošlo k finančnej a ani inej újme klubu.
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Článok 8
Hospodárenie združenia
a) Majetok združenia je tvorený:
- finančnými prostriedkami na účte v peňažnom ústave a pokladničnou hotovosťou,
- hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia.
b) Zdroje príjmov združenia tvoria najmä:
- členské príspevky členov,
- dotácie a príspevky na telovýchovu a šport,
- dary, príspevky iných organizácii a jednotlivcov,
- granty, nadačné príspevky a iné,
- príjmy z predaja reklamy na podujatiach organizovaných klubom,
- príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti – reklamné a propagačné služby, sprostredkovanie
obchodu a služieb.
c) Hospodárenie združenia sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného VZ a v súlade so
všeobecne platnými predpismi.
d) Združenie môže na svoju činnosť získavať príjmy z vlastnej činnosti v súlade s platnými
právnymi predpismi.

Článok 9
Zánik združenia
a) Združenie zaniká rozhodnutím VZ na základe článku 6 bodu 6.1 písm. f Stanov klubu.
b) Rozhodnutím ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
c) V prípade ukončenia činnosti združenia dôjde k vysporiadaniu majetku podľa § 13 zákona
č. 83 / 1990 Zb. o združovaní občanov.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
a) Klub môže pre svoju činnosť vydávať ďalšie organizačné predpisy.
b) Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať len VZ.
c) Tieto stanovy boli prerokované a schválené dňa 28. augusta 2006 členmi prípravného
výboru združenia.

V Turanoch dňa 28. augusta 2006
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