STANOVY

ŠPORTOVÉHO KLUBU POLÍCIE TRENČÍN
Čl. 1
NÁZOV ZDRUŽENIA
Športový klub polície Trenčín (ďalej len „ŠKP“).
Čl. 2
SÍDLO
Sídlom ŠKP je Jilemnického 1, 911 01 v Trenčíne.
Čl. 3
CIEĽ ČINNOSTI
(1) Cieľom ŠKP je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich
členov vo oblasti telesnej kultúry a športu, vo verejnom, spoločenskom a kultúrnom
živote, ktoré prispievajú k získaniu a rozvoju pohybových a športových zručností
a schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu ich fyzického a duševného
zdravia a telesnej zdatnosti.
(2) Hlavnou úlohou ŠKP je pre svojich členov
a) organizovať športové, telovýchovné, kultúrne a spoločenské aktivity so
zameraním na podporu športu predovšetkým príslušníkov a zamestnancov
Policajného zboru SR, príslušníkov ďalších ozbrojených zborov a ozbrojených síl
SR, detí a mládeže, telesne postihnutých a ostatnú verejnosť;
b) vytváranie podmienok na ich účasť na športových podujatiach (tréningy, súťaže
a pod.) a na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školeniach, kurzoch,
seminároch a pod.);
c) uhrádzať náklady súvisiace s ich účasťou na športových podujatiach a súťažiach
(materiálno-technické zabezpečenie, mzdy trénerov, doprava, ubytovanie
občerstvenie, stravovanie, rehabilitácia, regenerácia, lekárska starostlivosť,
poplatky za účasť na športových súťažiach, náhrady za účasť na tréningovom
procese a pod.),
d) zabezpečiť propagovanie ich činnosti,
e) zabezpečovať na vlastných akciách propagáciu fyzických a právnických osôb
podporujúcich aktivity ŠKP v rozsahu primeranom ich príspevku,
f) organizovať prestupy a hosťovania vlastných členov do iných športových združení
s cieľom ďalšieho zdokonaľovania a zlepšovania ich výsledkov a výkonov,
g) organizovať prestupy alebo hosťovania členov z iných športových klubov alebo
združení do ŠKP,
h) zabezpečovať výstavbu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o telovýchovné,
športové a iné zariadenia, ktoré sú vlastníctvom ŠKP alebo ich má ŠKP v prenájme
alebo vo výpožičke,

i) vytvárať materiálne, technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické,
bezpečnostné a iné podmienky na ich činnosť,
j) obhajovať ich záujmy,
k) zabezpečiť spoluprácu s fyzickými osobami a právnickými osobami za účelom
vytvárania čo možno najlepších materiálno-technických podmienok.
Čl. 4
ORGÁNY ŠKP
Orgánmi ŠKP sú
a) valné zhromaždenie,
b) predseda,
c) výbor,
d) kontrolná komisia.
Čl. 5
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠKP
(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ŠKP. Delegátmi sú členovia ŠKP, ktorí
dovŕšili fyzický vek minimálne 18 rokov.
(2) Valné zhromaždenie zvoláva výbor ŠKP najmenej jedenkrát ročne. Ak minimálne
jedna tretina členov ŠKP požiada o zvolanie Valného zhromaždenia, výbor ŠKP zvolá
mimoriadne Valné zhromaždenie do 14 dní od doručenia písomnej požiadavky
podpísanej členmi ŠKP.
(3) Valné zhromaždenie schvaľuje:
a) vznik, rozpustenie a zánik ŠKP,
b) vstúpenie právnickej osoby do ŠKP, alebo vstup ŠKP do občianskeho združenia,
c) stanovy a symboliku ŠKP, ich zmeny a doplnky,
d) rozpočet ŠKP,
e) ročnú účtovnú uzávierku a správu o hospodárení,
f) plán činnosti ŠKP,
g) nakladanie s majetkom ŠKP,
h) správu kontrolnej komisie ŠKP,
i) výšku členských poplatkov ŠKP,
j) likvidátora v prípade zániku ŠKP, ktorý oznámi ukončenie likvidácie ŠKP na
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
k) udelenie čestného členstva ŠKP,
l) ďalšie uznesenia podľa potreby a návrhov delegátov, ktoré sú následne záväzné
pre orgány ŠKP a všetkých členov.
(4) Valné zhromaždenie volí:
a) predsedu a podpredsedu ŠKP,
b) päť /5/ členov výboru ŠKP
c) dvoch /2/ členov kontrolnej komisie ŠKP,

(5) Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak je prítomná jedna desatina (1/10)
delegátov ŠKP. Uznesenie Valného zhromaždenia je platné ak ho schváli
nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.
Čl. 6
VÝBOR ŠKP
(1) Výbor ŠKP je výkonným orgánom, ktorý riadi ŠKP medzi konaním Valného
zhromaždenia.
(2) Výbor ŠKP je sedem /7/ členný z členov ŠKP, je volený na obdobie 5 rokov.
(3) Výbor ŠKP je zložený z predsedu, podpredsedu a po jednom zástupcovi
z oddielov streleckého, karate, futbalového, ľadového hokeja a športu pre všetkých.
(4) Výbor ŠKP
a) navrhuje rozpočet ŠKP,
b) predkladá Valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú uzávierku, správu o hospodárení
a správu o činnosti výboru medzi rokovaniami Valného zhromaždenia ŠKP,
c) zvoláva Valné zhromaždenie ŠKP,
d) predkladá Valnému zhromaždeniu návrhy na členov výboru ŠKP a kontrolnej
komisie ŠKP,
e) zabezpečuje prípravu a realizáciu právnych úkonov ŠKP, o ktorých informuje Valné
zhromaždenie,
g) navrhuje výšku členských poplatkov členov ŠKP a určuje výšku ďalších poplatkov a
príspevkov na činnosť ŠKP,
i) schvaľuje organizačný poriadok ŠKP,
j) predkladá návrh na udelenie čestného členstva ŠKP,
k) plní ďalšie úlohy, pokiaľ tak určujú stanovy.
Čl. 7
(1) Členom výboru môže byť iba člen ŠKP, fyzická osoba, bezúhonná, spôsobilá na
právne úkony.
(2) Funkcia člena výboru ŠKP je čestnou funkciou.
(3) Výbor ŠKP sa schádza podľa potreby najmenej trikrát ročne.
(4) Výbor ŠKP je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
výboru. Uznesenie výboru ŠKP je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina
z prítomných členov výboru ŠKP. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(5) Členstvo vo výbore ŠKP zaniká
a) odstúpením člena,
b) neschválením členstva valným zhromaždením ŠKP,

c) smrťou.
(6) Za člena výboru ŠKP, ktorému zaniklo členstvo, možno kooptovať osobu podľa
odseku (1) v priebehu obdobia medzi valnými zhromaždeniami uznesením
ostávajúcich členov výboru.
Čl. 8
PREDSEDA ŠKP
(1) Predseda ŠKP je štatutárnym zástupcom, ktorý riadi činnosť výboru ŠKP a koná
v jeho mene.
(2) Rozhodnutia Valného zhromaždenia ŠKP, výboru ŠKP a kontrolnej komisie ŠKP
sú pre predsedu ŠKP záväzné.
(3) Predseda, podpredseda ŠKP a členovia výboru ŠKP nemôžu byť zároveň členmi
kontrolnej komisie ŠKP.
(4) Predsedu ŠKP zastupuje v jeho neprítomnosti podpredseda v rozsahu, ktorý mu
určí výbor ŠKP na návrh predsedu ŠKP.
Čl. 9
KONTROLNÁ KOMISIA ŠKP
(1) Kontrolná komisia je kontrolným orgánom ŠKP, ktorá dohliada na jeho činnosť.
(2) Členovia kontrolnej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a
záznamov týkajúcich sa činnosti orgánov ŠKP a kontrolujú, či účtovné záznamy sú
riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa uskutočňujú v súlade so stanovami a
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3) Kontrolná komisia najmä
a) preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení a predkladá
svoje vyjadrenia Valnému zhromaždeniu ŠKP,
b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov,
c) upozorňuje výbor ŠKP na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
(4) Kontrolná komisia je oprávnená
a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia ŠKP,
b) podávať návrhy na odvolanie predsedu, podpredsedu a členov výboru ŠKP,
c) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov rokovania výboru ŠKP,
d) upozorniť výbor ŠKP na zistené porušenia právnych predpisov, alebo stanov ŠKP.
Čl. 10
(1) Kontrolná komisia má dvoch /2/ členov. Členom kontrolnej komisie môže byť iba
člen ŠKP, fyzická osoba, bezúhonná, spôsobilá na právne úkony.

(2) Členov kontrolnej komisie na návrh výboru ŠKP schvaľuje valné zhromaždenie
ŠKP.
(3) Na doplňovanie členov kontrolnej komisie ŠKP a ich odvolávanie sa primerane
použijú ustanovenia čl. 7.
(4) Funkcia člena kontrolnej komisie je čestná.
Čl. 11
HOSPODÁRENIE ŠKP
(1) ŠKP zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, vlastným
majetkom, nadobudnutým majetkom a môže užívať majetok štátu, ktorý mu bol
zverený podľa osobitného predpisu.
(2) Príjmami ŠKP sú najmä
a) členské poplatky členov ŠKP,
b) príspevky a dotácie od iných organizácií,
c) dary od fyzických osôb a právnických osôb,
d) príjmy z predaja reklamy a z ďalšej podnikateľskej činnosti ŠKP,
e) príspevky a poplatky od fyzických osôb a právnických osôb na zabezpečenie
činnosti ŠKP.
Čl. 12
Majetkové zdroje sa môžu použiť len na činnosť ŠKP a jeho správu a to
v súlade s týmito stanovami.
Čl. 13
ÚČTOVNÍCTVO A SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKP
(1) ŠKP vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. V účtovníctve musia byť
oddelene vedené príjmy a výdavky /náklady/ spojené s činnosťou a správou ŠKP.
(2) Predseda ŠKP spracováva správu o činnosti a hospodárení v termíne určenom
Valným zhromaždením ŠKP, alebo do troch mesiacov po skončení hodnoteného
obdobia. Hodnoteným obdobím je kalendárny rok.
(3) Správa o hospodárení ŠKP podlieha schváleniu Valného zhromaždenia ŠKP, musí
byť verejne prístupná v sídle ŠKP.
Čl. 14
VZNIK ČLENSTVA V ŠKP
(1) Členstvo v ŠKP je dobrovoľné.

(2) Členstvo v ŠKP vzniká dňom vydania preukazu ŠKP a zaplatením ročného
členského poplatku ktorého výšku navrhuje výbor ŠKP a schvaľuje Valné
zhromaždenie ŠKP. Členský poplatok je splatný najneskôr do Valného zhromaždenia
príslušného roka. V prípade oneskoreného platenia členského poplatku určí výbor
poplatok za oneskorenú platbu v zmysle čl. 6, ods. (4), písm. g).
(3) O prijatí fyzickej osoby za člena ŠKP rozhoduje výbor ŠKP na návrh členov ŠKP.
(4) Osoba mladšia ako pätnásť /15/ rokov sa môže stať členom ŠKP len na základe
písomného súhlasu jej zákonného zástupcu. Osoba mladšia ako pätnásť /15/ rokov je
oslobodená od platenia členského poplatku.
(5) Právnická osoba sa môže stať členom ŠKP na základe schválenia Valným
zhromaždením ŠKP. Výšku členského poplatku právnickej osoby určí výbor v zmysle
čl. 6, ods. (4), písm. g).
(6) Dokladom o členstve v ŠKP je platný členský preukaz.
(7) Vzor preukazu, ich evidenciu, spôsob kontroly stanovuje výbor ŠKP.
Čl. 15
ČESTNÉ ČLENSTVO V ŠKP
(1) ŠKP môže osobám spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho významu, ako aj
zástupcom sponzorov a dlhoročným členom, ktorí dosiahnu fyzický vek viac ako 60
rokov, udeliť čestné členstvo v ŠKP.
(2) Čestný člen ŠKP má všetky práva a povinnosti člena ŠKP a je oslobodený od
platenia členských poplatkov.
(3) Čestné členstvo v ŠKP schvaľuje Valné zhromaždenie ŠKP na návrh výboru ŠKP.
Čl. 16
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ŠKP
(1) Členovia ŠKP majú právo
a) v súlade so stanovami zúčastňovať sa akcií a podujatí ŠKP, spoločne s rodinnými
príslušníkmi,
b) zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení ŠKP ak dovŕšili vek min. 15 rokov,
c) využívať priestory ŠKP na spoločenské podujatia, stretnutia s členmi ŠKP a
regeneráciu síl v súlade s pravidlami stanovenými výborom ŠKP,
d) predkladať výboru ŠKP návrhy na zlepšenie činnosti ŠKP a organizovanie podujatí
ŠKP,
e) poukazovať na nedostatky v činnosti orgánov ŠKP a jej jednotlivých členov,
f) byť prítomný na rokovaniach orgánov ŠKP pri prejednávaní otázok a problémov,
ktorých prejednanie navrhli a v otázkach zrušenia členstva v ŠKP.
(2) Členovia ŠKP sú povinní najmä

a) dodržiavať stanovy ŠKP, stanovené pravidlá pri organizovaní podujatí ŠKP a
prevádzkový režim ŠKP,
b) platiť členské poplatky, ktorých výšku schváli Valné zhromaždenie ŠKP. Spôsob
platenia členských poplatkov stanoví výbor ŠKP,
c) poučiť primeraným spôsobom rodinných príslušníkov o povinnostiach účastníkov
podujatí organizovaných ŠKP, pokiaľ sa ich zúčastňujú,
d) odovzdať členský preukaz pri ukončení členstva v ŠKP.
Čl. 17
ČLENSTVO V ŠKP ZANIKÁ
(1) Nezaplatením členského poplatku ŠKP.
(2) Na základe písomného oznámenia člena ŠKP doručenej výboru ŠKP. Členstvo
zaniká dňom doručenia oznámenia výboru ŠKP.
(3) Vylúčením, v prípade závažného porušenia stanov ŠKP na návrh člena ŠKP, ktoré
schvaľuje Valné zhromaždenie ŠKP.
(4) Smrťou.
(5) Pri ukončení členstva v ŠKP sa členské poplatky členovi ŠKP nevracajú.
Čl. 18
ZÁNIK ŠKP
O zániku ŠKP rozhoduje Valné zhromaždenie ŠKP nadpolovičným väčšinou
hlasov prítomných delegátov. O vysporiadaní majetku a pohľadávok rozhodne výbor
ŠKP na základe zmocnenia ŠKP v súlade s platnými právnymi predpismi.
Čl. 19
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kde sa v týchto stanovách hovorí o bezúhonnosti člena ŠKP, rozumie sa tým,
že člen ŠKP nebol odsúdený za úmyselný trestný čin.
Čl. 20
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ STANOV ŠKP
(1) Stanovy nadobudnú platnosť a účinnosť dňom zaregistrovania ŠKP na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
(2) Tieto stanovy dňom registrácie rušia a nahrádzajú v celom rozsahu stanovy
Športového klubu polície pri Okresnom veliteľstve PZ SR v Trenčíne reg. č.: VVS/1900/90-5647 zo dňa 27. 4. 1992.
V Trenčíne dňa 27.02. 2007

