
Stanovy občianskeho združenia 

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D 
 

Článok 1 - NÁZOV A SÍDLO 

1. Názov združenia je Slovenská lukostrelecká asociácia 3D. 

2. Sídlo združenia je na adrese Juraja Jánošíka 881, 013 03 Varín, Slovensko. 

3. Združenie je právnickou osobou podľa §6 zákona č.83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov. 

Článok 2 - POSLANIE 

Poslaním združenia Slovenská lukostrelecká asociácia 3D (ďalej len združenie) je vytvárať optimálne podmienky 

pre športovú lukostreľbu a streľbu z kuše najmä v disciplíne streľby na makety zvierat umiestnené v prírodnom 

prostredí, všeobecne známu ako “3D lukostreľba”, pre svojich členov, s dôrazom na rozvoj mravných a etických 

princípov v športe ako aj v bežnom živote.  

Článok 3 – ČINNOSŤ ZDRUŽENIA 

 Združenie plní svoje poslanie najmä prostredníctvom nasledovných činností:  

a) Koordinácia činnnosti lukostreleckých klubov 

b) Stanovovanie pravidiel pre súťaže v 3D lukostreľbe 

c) Organizovanie súťaží v 3D lukostreľbe 

d) Vytváranie vonkajších vzťahov s inými športovými organizáciami a zväzmi na Slovensku aj v zahraničí 

slúžiacich najmä na zapojenie združenia a jeho členov do lukostreleckých súťaží na Slovensku aj v 

zahraničí.  

e) Podpora rozvoja členskej základne, najmä aktívneho získavania mládeže pre lukostreľbu. 

f) Príprava trénerov a rozhodcov pre 3D preteky 

g) Výber a starostlivosť o vrcholových športovcov a ich uplatnenie v reprezentácii Slovenska. 

h) Distribúcia informácií členom združenia 

i) Propagácia činnosti združenia 

j) Hospodárska činnosť v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia cieľov združenia 

 

Článok 4 – ČLENSTVO A ČLENSKÉ KLUBY 

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 predsedníctvo združenia na základe prihlášky uchádzača doručenej predsedníctvu 

združenia a overenia úhrady ročného členského príspevku.  

Predsedníctvo združenia rozhodne o prihláške na najbližšom svojom zasadnutí. 

V prípade prijatia predsedníctvo udelí novému členovi licenciu člena Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a po jej 

udelení ho bezodkladne informuje. 

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

najvyššieho orgánu.  

Členstvo v združení vzniká dňom rozhodnutia predsedníctva o prijatí prihlášky a uhradením členského príspevku.  

 

4.3. Pozastavenie členstva 

K pozastaveniu členstva dochádza  

a) automaticky, ak člen neuhradí do určeného termínu ročný členský príspevok. Následne môže byť členstvo 

obnovené dňom uhradenia ročného členského príspevku, alebo môže zaniknúť podľa článku 4.4. písmeno 

b). 

b) rozhodnutím predsedníctva v prípade potreby prešetriť, či sú splnené podmienky pre zánik členstva podľa 

článku 4.4. písmeno b), pričom zo strany člena hrozí činnosť poškodzujúca združenie. 

Pozastavenie členstva znamená aj pozastavenie platnosti licencie. 

 

 

4.4. 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. 

3. Člen neuhradil členský príspevok v termíne stanovenom predsedníctvom 

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

d) zánikom združenia. 

 



4.5. Práva členov 

Člen združenia má právo: 

a) zúčastňovať sa všetkých podujatí organizovaných združením, 

b) voliť do orgánov združenia, člena mladšieho ako 18 rokov pri hlasovaní zastupuje zákonný zástupca, alebo 

splnomocnený zástupca klubu v zmysle článku 5.2.4. 

c) byť volený do orgánov združenia, ak najneskôr v deň voľby dosiahol vek 18 rokov 

d) zúčastňovať sa členskej schôdze združenia a hlasovaním spolurozhodovať o záležitostiach združenia, 

e) podávať návrhy a pripomienky k činnosti združenia, 

f) byť informovaný o vnútorných záležitostiach združenia, 

g) ukončiť svoje členstvo, 

 

4.6. 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 ako súťažiaci pri súťažiach pravidlá vydané združením, 

g) organizovať súťaže podľa pravidiel vydaných združením, 

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

 

4.7 Členské kluby 

Členský klub je entita, ktorej účelom je zjednodušenie koordinácie činnností podľa článku 3, nakoľko združovanie 

sa v  kluboch je prirodzene rozšíreným spôsobom vykonávania športovej činnosti v oblasti 3D lukostreľby. 

Členským klubom sa môže stať právnická osoba (spravidla občianske združenie), ako aj organizačná jednotka 

právnickej osoby (typicky lukostrelecký oddiel telovýchovného klubu) ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky 

prijatia: 

a) V zmysle svojich stanov vykonáva činnosť v súlade so stanovami združenia, zameranú na 3D lukostreľbu, 

b) Medzi svojimi členmi má minimálne troch členov združenia, pričom jedným z nich musí byť predseda 

združenia, alebo vedúci funkcionár organizačnej jednotky, 

c) Odovzdá prihlášku a predsedníctvo združenia ju prijme. 

Členský klub ako entita nemá práva člena združenia, ale jeho zástupca môže pri hlasovaní v združení zastupovať 

jeho členov, ktorí sú aj členmi združenia. 

 

  



Článok 5 - ORGÁNY ZDRUŽENIA 

5.1. Orgánmi združenia sú: 

5.1.1 Členská schôdza 

5.1.2 Predsedníctvo 

5.1.3 Predseda 

5.1.4 Hospodár 

5.1.5 Odborné komisie 

5.1.6 Revízor 

 

Dĺžka funkčného obdobia orgánov združenia je 4 roky. 

 

5.2. ČLENSKÁ SCHÔDZA 

5.2.1 Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza, ktorá sa koná najmenej 1x ročne za účasti členov združenia.  

5.2.2 Výročnú členskú schôdzu v riadnom termíne zvoláva predsedníctvo združenia minimálne s 30-dňovým 

predstihom. Ak členská schôdza v riadnom termíne nie je uznášaniaschopná, zvolá predsedníctvo členskú schôdzu 

v náhradnom termíne, nie neskoršom, ako 60 dní od riadneho termínu. 

5.2.3 Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo združenia na základe písomnej žiadosti minimálne jednej 

tretiny členov združenia, alebo na základe písomnej žiadosti revízora združenia a to do 14 dní od jej obdržania. 

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie a návrh programu. 

5.2.4 Výročná aj mimoriadna členská schôdza v riadnom termíne je uznášaniaschopná, ak je aspoň polovica členov 

združenia osobne prítomná, alebo preukázateľne zastupovaná zástupcami členských klubov. Každý člen združenia 

má pri hlasovaniach a voľbách jeden hlas. Zástupcovia členských klubov podľa článku 4.6. môžu hlasovať aj za 

neprítomných členov združenia, ktorí sú členmi ich klubov. 

Členská schôdza v náhradnom termíne je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň piati členovia združenia. Členská 

schôdza aj mimoriadna členská schôdza sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s výnimkou 

rozhodovania o zrušení združenia, kedy je potrebná trojštvrtinová väčšina prítomných členov. 

5.2.5 Právomoci členskej schôdze: 

a) určiť počet členov predsedníctva,  

b) voliť a odvolávať členov predsedníctva,  

c) voliť a odvolávať predsedu združenia, 

d) voliť a odvolávať revízora, 

e) schvaľovať správu o činnosti združenia, 

f) schvaľovať plán činnosti a rozpočet združenia, 

g) schvaľovať správu o hospodárení združenia, 

h) schvaľovať revíznu správu, 

i) schvaľovať výšku členských príspevkov, 

j) schvaľovať zmeny stanov, 

k) schvaľovať nadobudnutie alebo zrušenie členstva združenia v iných združeniach a zväzoch, 

l) rozhodovať o zrušení združenia, 

m) schvaľovať pravidlá súťaží organizovaných priamo alebo pod záštitou združenia. 

 



5.3 PREDSEDNÍCTVO 

 

5.3.1 Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi členskými schôdzami. Počet jeho členov 

určuje členská schôdza. Minimálny počet členov predsedníctva je 3. 

5.3.2 Predsedníctvo sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov. Stretáva sa podľa potreby, 

najmenej však dvakrát ročne. 

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

predseda  obdrží písomné súhlasné stanovisko od všetkých členov predsedníctva. 

5.3.4. Dokladmi o uzneseniach predsedníctva sú zápisy z jeho rokovaní, podpísané predsedom združenia, alebo 

zvoleným overovateľom zápisu. 

5.3.4. Predsedníctvo zostavuje návrh ročného plánu činnosti. Po jeho schválení členskou schôdzou riadi 

predsedníctvo aktivity združenia tak, aby plán bol uskutočnený. Následne predsedníctvo zostavuje správu o činnosti, 

ktorú predseda predkladá čleskej schôdzi na schválenie. 

5.3.5. Predsedníctvo rozhoduje o prijatí nového člena podľa článku 4.2. a o vylúčení podľa článku 4. 4. písmeno b) 

5.3.6. Ak predsedníctvo obdrží od revízora správu o jeho zisteniach, prípadne aj návrh opatrení, prerokuje ich na 

najbližšom svojom rokovaní ako samostatný bod programu.  

 

5.4 PREDSEDA ZDRUŽENIA 

 

Na čele združenia je predseda, ktorý reprezentuje združenie navonok.  

Predseda združenia: 

a) je štatutárom združenia 

b) je priamo volený členskou schôdzou, 

c) je členom predsedníctva a riadi jeho činnosť, 

d) zodpovedá za hospodárenie združenia, 

e) zvoláva členskú schôdzu a predsedníctvo, 

f) predkladá členskej schôdzi ročný plán činnosti a ročnú správu o činnosti, 

g) podpisuje všetky zmluvy, v ktorých je zmluvnou ztranou združenie, vždy spolu s ďalším členom 

predsedníctva. 

 

 

5.5 HOSPODÁR ZDRUŽENIA 

5.5.1  Hospodára volí predsedníctvo zo svojich členov.  

5.5.2 Hospodár vykonáva správu finančných prostriedkov, hmotného aj nehmotného majetku združenia v súlade so 

schváleným rozpočtom a platnou legislatívou Slovenskej republiky. 

5.5.3 Hospodár sa pri správe majetku a nakladaní s ním riadi zákonmi a záväznými predpismi platnými v Slovenskej 

republike a rozhodnutiami orgánov združenia. 



 

5.6 ODBORNÉ KOMISIE 

5.6.1. Odborné komisie vytvára predsedníctvo ako svoje poradné orgány. Do odborných komisií prizýva odborníkov 

na jednotlivé oblasti a na základe ich súhlasu ich vymenúva. Členovia komisií si spomedzi seba volia predsedu. 

Pokiaľ predseda komisie nie je členom predsedníctva, predsedníctvo ho prizýva na svoje zasadnutia, pokiaľ ich 

program zahŕňa aj príslušnú odbornú oblasť. 

5.6.2. Predsedníctvo spravidla vytvára nasledujúce odborné komisie: 

a) trénersko-metodická 

b) rozhodcovská 

c) pre medzinárodné vzťahy 

d) pre prácu s mládežou 

 

5.6.3. Funkčné obdobie komisie je rovnaké, ako funkčné obdobie predsedníctva. 

5.6.4. Členov odbornej komisie môže predsedníctvo odvolať na návrh predsedu komisie 

5.6.5. Predsedu odbornej komisie môže predsedníctvo odvolať. 

 

5.7 REVÍZOR 

5.7.1 Revízora volí členská schôdza. 

5.7.2 Revízor vykonáva minimálne raz ročne revíziu  

a) hospodárskej činnosti z hľadiska súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi, z hľadiska 

efektívnosti vynaložených prostriedkov a z hľadiska súladu so schváleným rozpočtom združenia,  

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

5.7.3 Revízor môže predkladať predsedníctvu bezodkladne svoje zistenia a návrhy opatrení k nim. Predsedníctvo ich 

musí prerokovať na najbližšom svojom rokovaní podľa článku 5.3.6. 

5.7.4 Revízor predkladá členskej schôdzi revíznu správu, obsahujúcu konštatovanie stavu a návrh opatrení. 

 

 

 

Článok 6 – HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA 

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

byť schválený členskou schôdzou najneskôr do konca mesiaca marca. V opačnom prípade  platí rozpočtové 

provizórium, oprávňujúce až do schválenia rozpočtu čerpať každý mesiac 1/12 ročných príjmov predošlého roku.  

6.2 Zmeny rozpočtu v priebehu roka musia byť schválené členskou schôdzou. 

6.3 Hospodárenie združenia má neziskový charakter. Všetky jeho prostriedky musia byť použité výhradne v súlade 

s poslaním združenia. 



6.4 Zdrojmi príjmov združenia sú: 

a) dotácie, príspevky a dary 

b) výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti 

c) členské príspevky 

d) ostatné príjmy a výnosy 

6.5. Prostriedky združenia môžu byť vynaložené iba v súlade so schváleným rozpočtom a výhradne na účely 

smerujúce k plneniu poslania združenia. 

6.6 Za hospodárenie združenia zodpovedá predseda združenia. O výsledku hospodárenia za príslušný rok podá 

predsedníctvo správu členskej schôdzi, s dôrazom na vyhodnotenie plnenia schváleného rozpočtu. 

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

podľa článku 5.4 písmeno g). 

6.8 Hmotný aj nehmotný majetok nadobudnutý za prostriedky združenia, získaný darom, ako sponzorský príspevok, 

alebo vlastnou činnosťou združenia, je vlastníctvom združenia. 

 

Článok 7 – ZÁNIK A LIKVIDÁCIA ZDRUŽENIA 

7.1 Združenie môže zaniknúť  

a) Rozhodnutím členskej schôdze podľa článku 5.2.4.  

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

jeho likvidátorom.  

7.2 Členská schôdza môže rozhodnúť o zániku združenia, ak sa preň vyslovia tri štvrtiny prítomných členov. 

Členská schôdza určí likvidátora združenia. 

7.3 Likvidátor prevedie všetky finančné prostriedky, hmotný aj nehmotný majetok združenia na právny subjekt, 

ktorý 

a) určí členská schôdza, ak združenie zaniká podľa článku 7.1, písmeno a). Ak uvedený právny subjekt 

odmietne majetok prevziať, alebo nebude v čase likvidácie existovať, likvidátor má právo majetok 

združenia previesť na ľubovoľnú neziskovú organizáciu podľa vlastného uváženia. 

b) určí likvidátor, ak združenie zaniká podľa článku 7.1, písmeno b) 

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

likvidátor určený Ministerstvom vnútra SR. 

 

Článok 8 – PLATNOSŤ STANOV 

 

Stanovy boli schválené v tomto znení výročnou členskou schôdzou združenia dňa 25. októbra 2015 vo Varíne. 

 


