
Stanovy občianskeho združenia
slovenská lukostrelecká asociácia 3D

l. Názov združeniaje Slovenská lukostrelecká

2. Sídlo združenia jena adrese: Tmovec nad V

3. Združenie je prál,nickou osobou podl'a §6
predpisov.

o združovaní občanov y znení neskorších

čtánot 2 - POSLANIE

Poslaním združenia Slol,enská lukostrelecká asociácia 3D (d'alej len združenie) je vyvárať optimálne podmienky
pre športor ú lukostrel'bu a strel'bu z kuše najmá v disciplíne strel'by na makety zvierat urniestnené v prírodnorn
prostredi. r,šeobecne znánru ako "3D lukostrel'ba", pre sr ojich členov, s dórazom na rozvoj mravných a etických
princípor,\,špofie ako aj v bežnom živote.

článot< 3 - čIN\oSŤ zonužBNtl

Zaruženie pini svoje posianie najmá prostreciníctvot-t-t nasieciovných činností:

a) Koordinácia činnnosti lukostreleckých klubov
b) Stanovovanie pravidiel pre súťaže v 3D lukostrel'be
c) Organizovani e súťaži v 3D lukostrel'be
d) Vytváranie vonkajších vďahov s inými športov,ými organizáciami a zlázmi na Slovensku aj v zahraničí

slúžiacich najmá na zapojenie združenia a jeho členov do lukostreleckých súťaží na Slovensku aj v
zahraniěí.

e) Podpora rozlloja členskej základne, najmá aktíweho získavania mláďeže pre lukostreťbu.
0 Príprava trénerov a rozhodcov pre 3D preteky

c) Výber a starostlivosť o vrcholorných športovcov a ich uplatnenie v reprezentácii Slovenska,
h) Distribúcia informácií členom Ánůenla
D Propagácia činnosti záruženia
j) Hospodárska činnosť v rozsahu poťebnom na zabezpeéenie plnenia cieťov združenia

členox 4 - čLENsTVo A čLENsrÉ xr,uny

4.1 , Podmienky členstva

Členstvo vzdruženije dobrovolhé. Členom združenia sa móže stať každý občan bez ohl'adu na jeho štítnu
príslušnosť, národnosť, rasu, náboženstvo a súbežné členstvo v d'alších organizáciáchalebo politichých stranách.

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

Clenmi združenia sa nemóžu stať osoby vyvíjajúce činnosť, ktorá je v rozpore s poslaním združenla.
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4.2. Vznik členstva

Prijatie nového člena schvaťuje predsedníctvo združenia na záklaďe prihlášky

združenia a overenia úhrady ročného členského príspevku.

Predsedníctvo združenia rozhodne o prihláške na najbližšom svojom zasadnuíí.

V prípade prijatia predsedníctvo udelí novému členovi licenciu člena Slovenskej

ude|ení ho bezodkladne informuje.

jej

Vprípade odmietnutia poskytne predseda združenia uchádzačovi písomné zdóvodnenie do 14 dní od rozhodnutia

najvyššieho orgánu.

Č|enstvo v združeni rzniká dňom rozhodnutia predsedníctl a o prijatí prihlášky a uhradením členského príspevku.

4,3. Pozastar enie členstr a

K pozastaveniu členstv,a dochádza

al autc,nlatick}. ak člen neuhradí do určeného tem-rínu ročný členský príspevok. Následne móže by' členstvo
obnorené drlonl uhradenia ročného členského príspelku. alebo móže zaniknúť podl'a článku 4.4. písmeno
ht.

b) rozhodnutirn predsedníctr-a r-prípade potreb; prešetriť. či sú splnené podmienky pre zánik členstva podl'a
čiánlru j..1, písmeno b). pričom zo stran},člena hrozí čirrrrcrsi'pošLtrdzujúca združenle.

Pozastar enie členstva znamená aj pozastavenie platnosti licencie.

4.4. Zánikčlenstva

členstvo v združeni zaniká:

a) úmrtím člena,

b) doručením písomného oznámenia o roáodnutí najvyššieho orgánu združenia o vylúčení člena na adresu uvedenú

v centrálnom registri členov.

Dóvodmi na toto rozhodnutie móžu bvt':

l. člen kona| preukázatel'ne v rozpore so stanovami združenia,
2. člen nevyvíja nijakú činnost' 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 tenníne stanovenom predsedníctvom

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

d) zánikom zďruženia.
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4.5, Piáva členov

Člen združeniamáprávo:

a) zúčastňovať sa všetkých podujatí organizovaných združenim,
b) voliť do orgánov združenía, člena mladšieho ako 18 rokov

splnomocnený zástupca klubu v zrrysle článku 5.2.4.
zástupca. alebo

c) byť volený do orgánov zdnsženia, ak najneskór v deň voťby
d) zúčastňovať sa členskej schódze združenia a hlasovaním
e) podávať návrhy a pripornienky k činnosti združenia.
0 b1ť informovaný o vnútorných zá|ežitostiach združenia,

c) ukončit' sl,oje členstvo.

združenia.

4.6. Povinnosti členov

Člen združenia je pol inný:

a) dodržial at stanovy združenia,
b) aktír,ne sa zúčastňovať na činnosti združenia.
c) rešpektor at' rozhodnutia orgánov združenia.
d) rešpektor at' jestl ujúce zmluvné vďahy združenia i oči irrýrn organizáciam,
e) poskrlor at' priebežne združeniu svoje aktuálne kontaktné údaje,

fl dodržiaiať ako sút'ažiaci pri súťažiach pravidlá iydané združenírn,

*s) organizol at' sút'aže podl'a pravidiel vydaných združením.
h) dodržiavat'r,nútorné snlernice združenia. najmá r oblasti bezpečnosti.

4.7 členské klubv

Členslqý klub je entita, ktorej účelom je zjednodušenie koordinácie činnností podl'a člárrku 3, nakol'ko združovanie

sa v klubochje prirodzene rozšíreným spósobom vykonávania športovej činnosti v oblasti 3D lukostrel'by.

Členslcým klubom sa móže stať právnická osoba (spravidla občianske združenie), ako aj organizačná jednotka

právnickej osoby (typicky lukostreleclcý oddiel teloqichormého klubu) ak spíra všetky nasledujúce podmienky
prijatia:

a) V zmysle svojich stanov vykonáva činnosť v súlade so stanovami združenia, zameranú na 3D lukostreťbu,
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 jtl prijme.

Člens(f klubakoentitanemáprávačlenazdruženia,alejeho zástupcamóžeprihlasovanívzďruženízastupovať
jeho členov, ktorí sú aj členmi združenia.
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5.1. Orgánmi

čtánot 5 - oRGÁNy zDRUŽENIA

5.1,1

5.1.2

5.1 .3

5.1.4

5.1.5

5.1,6 Revizor

Dižka funkčného obdobia orgánov združeniaje 4 roky

5.2, ČLE\SK,i SCHODZA

5,2. 1 \aj i 1 šš ím orgánorn združenia j e členská schódza. ktorá sa koná najmenej l x ročne za účasti členov združenia,

5.2.2 \'1 ročnú členskú schódzu vriadnom termíne zr,oláva predsedníctvo zdluženia minimálne s3O-dňovým

predstihorn. _{k čienská schódza vriadnom termíne nie je uznášaniaschopná, zvolá predsedníctvo členskú schódzu

r náhradnom ternlíne. nie neskoršom. ako 60 dní od riadneho termínu.

5.]._] \íirnoriadnu členskú schódzu zvoláva predsednictvo združenia na základe písomnej žiadosti minimálne jednej

tretinr členor združenia. alebo na základe písomnej žiadosti revízora združenia ato do l4 dní odjej obdržania.

žiadosť musi obsahoyat' odór,odnenie a návrh programu,

5.2.4 \'ýročná aj mimoriadna členská schódza v riadnom termíne je uznášaniaschopná, ak je aspoň 2/5 č|enov

združenia osobne prítomná, alebo preukázatel'ne zastupovaná zástupcami členských klubov. Každý člen združenia

má pri hlasovaniach a vol'bách jeden hlas. Zástupcovia členských klubov podl'a článku 4.7. móžu hlasovať aj za

neprítomných členov združenia, ktorí sú členmi ich klubov.

Členská schódza v náhradnom termíneje uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň piati členovia združenia. Členská

schódza a| mimoriadna č|enská schódza sa uznáša nadpo|ovičnou váčšinou prítomných členov s výnimkou

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

5.2.5 Právomoci členskej schódze

a) určiť počet členov predsedníctva,
b) voliť a odvolávat'členov predsedníctva,
c) voliť a odvolávat'predsedu združenia.
d) voliť a odvolávat'revízora.
e) schvaťovať správu o činnosti združenia.

0 schvaťovat'plán činnosti a rozpočet združenia,

c) schval'ovať správu o hospodárení združenia,
h) schval'ovať revíznu správu,
i) schval'ovať qýšku členských príspevkov,
j) schval'ovať zmeny stanov,
k) schval'ovať nadobudnutie alebo zrušenie členstva združeniav iných združeniach azvázoch,
l) rozhodovať o zrušení združenia,
m) schvaťovať pravidlá súťaží organizovaných priamo alebo pod záštitou združenia.
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5.3 PREDSEDNICTVO

5.3.1 Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi snemami

schódza. Minimálny počet členov predsedníctva je 3.

členská

5.3.2 Predsedníctvo sa uzrtéša nadpolovičnou váčšinou hlasov všetlcých jeho

najmenej však dvakrát ročne.

5.3,3 Predsedníctvo móže prijímať rozhodnutia aj korešpondenčne. V tomto

predseda obdrží písomné súhlasné stanovisko od všetkých členov predsedníctva.

prlaté. ak

5.3.4. Dokladmi o uzneseniach predsedníctva sú zápis,vzjeho rokovaní, podpísané predsedom združenia. alebo

zvoleným overot,atel'onl zápisu,

5.3,4. Predsedníctro zostavuje návrh ročného plánu činnosti. Po jeho schvá|ení členskou schódzou riadi

predsedníctl.o aktir it1 združeniatak, aby plán bol uskutočnený. Následne predsedníctvo zostavuje správu o činnosti,

ktorú predseda predkladá čleskej schódzi na schválenie.

5.3.5. Predsednictr o rozhoduje o prijatí nového člena podl'a článku 4.2. a o vylúčení podl'a článku 4, 4. písmeno b)

5.3.6 Akpredsedníctvoobdržíodreyizorasprávuojehozisteniach,prípadneajnávrhopatrení,prerokujeichna
najbližšom svojom rokovaní ako samostatný bod programu.

5.3.7 Pokial'člen predsedníctva rezignuje počas funkčného obdobia na svoiu funkciu v predsedníctve,rezignáciu

odor zdár.a predsedovi združenia. ktoný ju zoberie na vedomie. },]a uvol'nené miesto nastupuje prvý nezvolený

náiiracirrik zr-oiený na čienskej sciródzi. Pokiai'nie je náhradník k Cispozícií, prel.elrnú na d'alšej členskej schódzi

doplňovacie vol'by člena predsedníctva.

5.4 PREDSEDA ZDRUŽENIA

Na čele združeniaje predseda, ktorý reprezentuje združenie navonok.

predseda združenia:

a) je štatutiárom združeria
b) je priamo volený členskou schódzou,
c) je členom predsedníctva a riadi jeho činnosť,
d) zodpovedá za hospodárenie združenla,
e) zvoláva členskú schódzu a predsedníctvo,

0 predkladá členskej schódzi ročný plán činnosti a ročnú správu o činnosti,

c) podpisuje všetky zmluvy, v ktor,ých je zmluvnou ztranou združenie, vždy spolu s ďalším členom
predsedníctva.

5.5 HoSPODÁRZDRUŽENIA

5.5.1 Hospodaravolí 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.
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5.5.3 Hospodár sa pri správe majetku a nakladaní s ním riadi zákonmi azáváznými
republike a roáodnutiami orgánov združenia.

5.6 ODBORNE KOMISIE

5.6.1, Odborné komisie vytvára predsedníctvo ako svoje poradné orgány. Do odbomých
na jednotlivé oblasti a na ziklade ich súhlasu ich vymenúva. Členovia komisií si spomedzi predsedu.

Pokial' predseda komisie nie je členom predsedníctva. predsedníctvo ho prizýva na svoje zasadnutia. pokial' ich
program zahíňa aj príslušnú odbomú oblasť.

5.6.2. Predsedníctvo spravi dl a vytv ár a nasleduj úce odborné kom i si e:

a) trénersko-metodická
b) roáodcovská
c) pre medzinarodné vďahy
d) pre prácu s mládežou

5.6,3. Funkčné obdobie kornisieje rovnaké, ako funkčné obdobie predsedníctva.

5.6.4. Členov odbornej komisie móže predsedníctvo odr olat'na rrár,rh predsedu komisie

5.6.5. Predsedu odbornej komisie móže predsedníctl,o odr,,olat',

5.7 REViZoR

5.7,1 Revízora volí členská schódza.

5.7 .2 Rcvízor vykonáva minimálne raz ročne revíziu

a) hospodárskej činnosti z hl'adiska súladu so všeobecne platnými prármymi predpismi, z hťadiska
efektírmosti vynaložených prostriedkov a zhíadiska súladu so schváleným rozpočtom združenia,

b) činnosti všetloých orgánov združenia z hl'adiska súladu so stanovami združenia

5.7.3 Revízor móže predkladať predsedníctvu bezodkladne svoje zistenia anávrhy opatrení k nim. Predsedníctvo ich
musí prerokovať nanajbližšom svojom rokovaní podl'a člránku 5.3.6.

5,7 .4 Revízor predkladá členskej schódzi revízru §právu, obsahujúcu konštatovanie stavu a návrh opatrení.

čtánot 6 - HosPoDÁnBNrp ZDRUžENIA

6.I Zál<ladom hospodárenia združenia je rozpočet schval'ovaný na kalendámy rok. Rozpočet na príslušný rok musí
byť schválený členskou schódzou najneskór do konca mesiaca marca. V opačnom prípade platí rozpočtové
provizórium, oprávňujúce ť do schválenia rozpočtu čerpať každý mesiac 1/12 ročných príjmov predošlého roku.

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

6,3 Hospodárenie združenia má neziskov,ý charakíer. Všetky jeho prostriedky musia byť použité výhradne v súlade
s poslaním združenia.
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6.4zdrojmir"@ť
a) dotácie, príspevky a dary

b) 1ýnosy z vlastnej hospodárskej

c) členské

d) ostatné
'Jb-

vnutťg sE

6,5, ProstriedkY zdruŽenia mÓŽu bYt vYnaložerré iba t, súlade so schváleným rozpočtom a výhradne na účelysmerujúce k plneniu poslania združenia.

6,6 Za hosPodárenie zdruŽenia zodPovedá predseda združenia. o lrysledku hospodárenia za príslušný rok podáPredsedníctvo sPrávu Členskej schódzi, s dórazom na l.),hodnotenie plnenia schváleného rozpočtu.

6'7 VŠetkY zmlur'Y uzatvorené V mene združenia musia b;,t' podpísané predsedom a d,alšírn členom predsedníctvapodl'a článku 5.4 písmeno g).

6'8 Hmotný aj nehmotný majetok nadobudnutý za prostriedky združenia, získaný darom, ako sponzorský príspevok,a|ebo vlastnou činnosťou združenia, je vlasmíótvom združen i a.

článolt 7 _ ZÁNIK A LIKvIDÁCIA zDRUŽENIA
7.1 Združenie móže zaniknút'

a) Rozhodnutím členskej schódze podl'a článku 5.2.4.

b) Ak PoČet Členov Poklesne Pod 5, móže o zrušení združeniarozhodnúťjeho predseda, pričom sa sám stávajeho iikvidátorom.

7,2 Členská schódza móŽe rozhodnúť o zánikll združenia, ak sa preň vyslovia tri štvrtiny pritomných č|enov.členská schódza určí likvidáto ra združenia.

7.3 Likvidátor prevedie likvidačný zostatok na právny subjekt, ktorý

a) urČÍ Č|enská schódza, ak zdruŽenie zaniká podl'a článku 7.1, písmeno a). Ak uvedený právny subjektodrnietne majetok Prevziať, alebo nebude v čase likvidácie existovať, likvidátor má právo majetokzdruŽenia Previesť na l'ubovol'nú neziskovú organizáciu podl,a vlastného uváženia.

b) určí likvidátor, ak združeni e zaniká podl'a článku 7. 1, písmeno b)

7,4 PrizánikuzdruŽeniaPodt'a§ 12ods, l písm. bl zákonačíslo83/l990 Zb.vykonájehomajetkovévysporiadanie
likvidátor určený Ministers(r om vnútra SR.

čtánot 8 _ PLATNOSŤ sTANov
stanovy nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia členskou schódzou združenia dňa 17.11.20l9vo zvolene_

;;;;j ;,,tl*,l*.--',,-*.-.l
c.iotnte l

!

í0/? |Farn,
JUDr. Jana Vallová, PhD-

riaditelka odboru

v§eobecnej vnútomei správy
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