
Stanovy občianskeho združenia 

Ivanská lukostrelecká družina 

 
Článok 1 - NÁZOV A SÍDLO 

 

1. Názov združenia je Ivanská lukostrelecká družina. 

2. Sídlom združenia je Ivanka pri Dunaji, Matičná 29, 90028 Ivanka pri Dunaji. 

3. Združenie je právnickou osobou. 

 

Článok 2 - POSLANIE 

 

Poslaním združenia Ivanská lukostrelecká družina (ďalej len združenie) je vykonávanie športovej 

činnosti v oblasti lukostreleckých disciplín a súvisiacich oblastiach, ktorými sú turistika, vodáctvo, 

cykloturistika, pobyt v prírode a ochrana prírody.  

 

Článok 3 – ČINNOSŤ ZDRUŽENIA 

  

Činnosť združenia zahŕňa: 

a) Organizovanie tréningov lukostreľby 

b) Nábor a výchovu lukostrelcov, najmä z radov mládeže 

c) Usporadúvanie športových súťaží a zrazov 

d) Usporadúvanie propagačných a kultúrnych podujatí 

e) Účasť na pretekoch v lukostreľbe 

f) Hospodársku činnosť v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia cieľov združenia 

 

Článok 4 - ČLENSTVO 

 

4.1. Podmienky členstva 

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia sa môže stať každý občan bez ohľadu na 

jeho štátnu príslušnosť, národnosť, rasu, náboženstvo a súbežné členstvo v ďalších organizáciách 

alebo politických stranách.  

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu uvedený v prihláške. 

Členmi združenia sa nemôžu stať osoby vyvíjajúce činnosť, ktorá je v rozpore s poslaním 

združenia. 

 

4.2. Vznik členstva 

Prijatie nového člena schvaľuje najvyšší orgán združenia na základe prihlášky uchádzača doručenej 

štatutárovi združenia.  

Najvyšší orgán združenia rozhodne o prihláške na najbližšom svojom zasadnutí. 

V prípade odmietnutia poskytne predseda združenia uchádzačovi písomné zdôvodnenie do 14 dní 

od rozhodnutia najvyššieho orgánu.  

 

4.3. Zánik členstva 

   Členstvo v združení zaniká: 

a)  úmrtím člena, 

b) doručením písomného oznámenia o rozhodnutí najvyššieho orgánu združenia o vylúčení člena na 

adresu uvedenú v centrálnom registri členov. 

Dôvodmi na toto rozhodnutie môžu byť: 

1. člen konal preukázateľne v rozpore so stanovami združenia, 

2. člen nevyvíja nijakú činnosť v rámci združenia, ani sa nezúčastňuje jeho podujatí, ani sa 

nezúčastňuje rozhodovania v rámci združenia viac ako jeden rok. 

c) písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia, doručeným štatutárovi združenia 

d) zánikom združenia. 



4.4. Práva členov 

Člen združenia má právo: 

a) zúčastňovať sa všetkých podujatí organizovaných združením, 

b) voliť a byť volený do orgánov združenia, 

c) zúčastňovať sa snemu združenia a hlasovaním spolurozhodovať o záležitostiach združenia, 

d) podávať návrhy a pripomienky k činnosti združenia, 

e) byť informovaný o vnútorných záležitostiach združenia, 

f) ukončiť svoje členstvo, 

 

4.5. Povinnosti členov 

Člen združenia je povinný: 

a) dodržiavať stanovy združenia, 

b) aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia, 

c) rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia, 

d) rešpektovať jestvujúce zmluvné vzťahy združenia voči iným organizáciam, 

e) poskytovať priebežne združeniu svoje aktuálne kontaktné údaje, 

f) dodržiavať vnútorné smernice združenia, najmä v oblasti bezpečnosti. 

 

Článok 5 - ORGÁNY ZDRUŽENIA 

 

5.1. Orgánmi združenia sú v uvedenom poradí podľa hierarchie: 

5.1.1 Snem 

5.1.2 Rada 

5.1.3 Predseda 

5.1.4 Podpredseda 

 

5.2. SNEM ZDRUŽENIA 

 

5.2.1 Najvyšším orgánom združenia je snem, ktorý sa koná najmenej 1x ročne za účasti členov 

združenia.  

5.2.2 Snem v riadnom termíne zvoláva predseda združenia minimálne s 30-dňovým predstihom. Ak 

snem v riadnom termíne nie je uznášaniaschopný, zvolá predseda snem v náhradnom termíne, nie 

neskoršom, ako 60 dní od riadneho termínu. 

5.2.3 Mimoriadny snem zvoláva predseda združenia na základe písomnej žiadosti minimálne jednej 

tretiny členov združenia a to do 14 dní od jej obdržania. Žiadosť musí obsahovať zdôvodnenie a 

návrh programu. 

5.2.4 Snem aj mimoriadny snem v riadnom termíne je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň 

polovica členov združenia. 

Snem aj mimoriadny snem v náhradnom termíne je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň piati 

členovia združenia. Snem aj mimoriadny snem sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov s výnimkou rozhodovania o zrušení združenia, kedy je potrebná dvojtretinová väčšina. 

5.2.5 Právomoci snemu: 

a) určiť počet členov Rady,  

b) voliť a odvolávať členov Rady,  

c) voliť a odvolávať predsedu združenia, 

d) voliť a odvolávať predsedu revíznej komisie, 

e) určiť počet členov a voliť a odvolávať revíznu komisiu, 

f) schvaľovať správu o činnosti združenia, 

g) schvaľovať plán činnosti a rozpočet združenia, 

h) schvaľovať správu o hospodárení združenia, 

i) schvaľovať správu revíznej komisie, 

j) schvaľovať výšku členských príspevkov, 

k) schvaľovať zmeny stanov, 

l) rozhodovať o zrušení združenia. 



 

5.3 RADA ZDRUŽENIA 

 

5.3.1 Rada je najvyšším orgánom združenia v období medzi snemami. Počet jej členov určuje snem. 

5.3.2 Rada sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov. Stretáva sa podľa potreby, najmenej však 

dvakrát ročne. 

5.3.3 Rada môže prijímať rozhodnutia aj korešpondenčne. V tomto prípade je rozhodnutie prijaté, 

ak predseda rady obdrží písomné súhlasné stanovisko od všetkých členov Rady. 

 

5.4 PREDSEDA ZDRUŽENIA 

 

Na čele združenia je predseda, ktorý reprezentuje združenie navonok.  

Predseda združenia: 

a) je štatutárom združenia 

b) je priamo volený snemom združenia, 

c) riadi činnosť Rady združenia, 

d) zodpovedá za hospodárenie združenia, 

e) zvoláva snem a radu združenia, 

f) predkladá snemu ročný plán činnosti a ročnú správu o činnosti. 

 

5. 5 PODPREDSEDA ZDRUŽENIA 

Podpredsedu združenia volí rada združenia zo svojich členov. Podpredseda združenia zastupuje 

predsedu združenia vo všetkých jeho právomociach 

a) na základe písomného poverenia od predsedu, o ktorom predseda preukázateľne informuje aj 

ostatných členov rady. 

b) na základe rozhodnutia rady v prípade neočakávaných prekážok vo výkone funkcie predsedu 

(choroba, úraz a pod.). 

 

5.6 REVÍZNA KOMISIA 

 

5.6.1 Revíznu komisiu volí snem. 

5.6.2 Revízna komisia vykonáva minimálne raz ročne revíziu  

a) hospodárskej činnosti s hľadiska súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi a 

z hľadiska efektívnosti vynaložených prostriedkov 

b) činnosti všetkých orgánov združenia z hľadiska súladu so stanovami združenia 

5.6.3 Revízna komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie. 

5.6.4 Predseda revíznej komisie predkladá snemu revíznu správu, obsahujúcu konštatovanie stavu a 

návrh opatrení. 

 

5.7 HOSPODÁR ZDRUŽENIA 

 

5.7.1  Hospodára volí rada zo svojich členov.  

5.7.2 Hospodár zodpovedá za hospodárenie, za správu finančného, hmotného aj nehmotného 

majetku združenia. 

5.7.3 Hospodár sa pri správe majetku a nakladaní s ním riadi zákonmi a záväznými predpismi 

platnými v Slovenskej republike a rozhodnutiami orgánov združenia. 

 

Článok 6 – HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA 

 

6.1 Základom hospodárenia združenia je rozpočet schvaľovaný na kalendárny rok. Rozpočet na 

príslušný rok musí byť schválený snemom najneskôr do konca mesiaca marca. Zmeny rozpočtu 

v priebehu roka musia byť schválené snemom. 

6.2 Hospodárenie združenia má neziskový charakter. Všetky jeho prostriedky musia byť použité 

výhradne v súlade s poslaním združenia. 



6.3 Zdrojmi príjmov združenia sú: 

a) dotácie, príspevky a dary 

b) výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti 

c) členské príspevky 

d) ostatné príjmy a výnosy 

6.4 Za hospodárenie združenia zodpovedá hospodár. O výsledku rozpočtového hospodárenia za 

príslušný rok podá Rada správu snemu. 

6.5 Všetky zmluvy uzatvorené v mene združenia musia byť podpísané predsedom a ďalším členom 

rady združenia. 

6.6 Hmotný aj nehmotný majetok nadobudnutý za prostriedky združenia, získaný darom, ako 

sponzorský príspevok, alebo vlastnou činnosťou združenia, je vlastníctvom združenia. 

 

 

Článok 7 – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1 Do vytvorenia orgánov združenia koná v mene združenia prípravný výbor. Orgány združenia sa 

musia ustanoviť do jedného mesiaca po registrácii združenia. 

7.2 Ivanská lukostrelecká družina je združením podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov 

v znení neskorších predpisov. 

7.3 Združenie môže zaniknúť  

a) Rozhodnutím snemu.  

b) Ak počet členov poklesne pod 5, môže o zrušení združenia rozhodnúť jeho predseda, pričom 

sa sám stáva jeho likvidátorom.  

7.4 Snem združenia môže rozhodnúť o zániku združenia, ak sa preň vyslovia dve tretiny 

prítomných členov. Snem určí likvidátora združenia.  

7.5 Likvidátor prevedie všetky finančné prostriedky, hmotný aj nehmotný majetok združenia na 

prvý právny subjekt z nasledujúcich v uvedenom poradí, ktorý bude v čase likvidácie existovať: 

1. Obec Ivanka pri Dunaji 

2. Slovenská lukostrelecká asociácia 3D 

7.6 Ak uvedený právny subjekt odmietne majetok prevziať, likvidátor prevedie majetok na 

nasledujúci právny subjekt v poradí podľa článku 7.5. 

7.7 Ak žiadny z uvedených právnych subjektov nebude v čase likvidácie existovať, likvidátor má 

právo majetok združenia previesť na ľubovoľnú neziskovú organizáciu podľa vlastného 

uváženia. 

7.8 Pri zániku združenia podľa § 12 ods. 1 písm. b/ zákona číslo 83/1990 Zb. vykoná jeho 

majetkové vysporiadanie likvidátor určený Ministerstvom vnútra SR. 

7.9 Združenie sa vo svojej činnosti riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

 

 

Stnaovy boli schválené v tomto znení zakladajúcim snemom združenia dňa 24. marca 2015 

v Ivanke pri Dunaji 

 

 

 

 

 

Predseda združenia Ivanská lukostrelecká družina 

 

 

 

 

 


