ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE PRI AKADÉMII PZ SR

STANOVY
občianske združenie

STANOVY
občianskeho združenia

Športový klub polície pri Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky
zo dňa 15.06.2018

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Športový klub polície pri Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky, skrátene ŠKP
A PZ (ďalej len „ŠKP A PZ“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením
občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v športe podľa §15
zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov v platnom znení (ďalej
len „ZoŠ“), a jeho činnosť, ak má mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
v zmysle § 66 ZOŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s § 19 až 23 ZoŠ.
2. ŠKP A PZ je občianske združenie s právnou subjektivitou, so sídlom v Bratislave 35,
Sklabinská 8414/1, PSČ 831 06 .
3. ŠKP A PZ je reprezentatívnou organizáciou Akadémie Policajného zboru Slovenskej
republiky v Bratislave (ďalej len „A PZ“) v oblasti športu.
4. ŠKP A PZ je členom Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky.
5.

ŠKP A PZ je založené na dobu neurčitú.

6. Identifikačné číslo organizácie (ďalej len „IČO“), ktoré bolo ŠKP A PZ pridelené podľa
zákona 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je IČO: 308 06 208.
7. Webovým sídlom združenia je https://www.akademiapz.sk/skp-pri-akademii-pz-v-bratislave.

Článok 2
Poslanie a ciele ŠKP A PZ
1. ŠKP A PZ združuje záujemcov o športové aktivity bez rozdielu národnosti, štátnej
príslušnosti, rasy, náboženského a politického presvedčenia a realizuje svoju činnosť na
demokratických princípoch.
2. Cieľom ŠKP A PZ je uspokojovať a podporovať mnohostranné záujmy a záľuby svojich
členov – mládeže, športovcov, študentov a zamestnancov A PZ.
3. Poslaním ŠKP A PZ je vytvárať podmienky pre rast športovej výkonnosti, upevňovať ich
zdravie, zvyšovať ich telesnú a duševnú výkonnosť, ako aj chrániť spoločné záujmy svojich

členov, aby sa mohli slobodne venovať svojim aktivitám. Ide hlavne o zastupovanie v
jednaní so štátnymi a neštátnymi orgánmi, organizáciami a zväzmi, zastupovanie a
reprezentáciu v medzinárodných organizáciách, oblasti športu, metodiky, informácií, ochrany
prírody.
4. ŠKP A PZ bude všetkými prostriedkami dbať a starať sa o rozvoj športu a súčasne:
a) informovať svojich členov o spôsobe a možnostiach vykonávania pohyb. aktivít na pôde
A PZ,
b) organizovať výchovu, vzdelávanie a šport pre mládež a dospelých,
c) vyvíjať edičnú, metodickú, propagačnú a publikačnú činnosť,
d) organizovať športové súťaže a spoločenské podujatia,
e) zostavovať a koordinovať kalendár športových podujatí,
f) prostredníctvom poverených zástupcov zastupovať a hájiť záujmy svojich členov v
organizáciách, združeniach a zväzoch, ktorých je členom.
5. Cieľom združenia je taktiež zabezpečovať všestranné podmienky pre účasť členov na
telovýchovných, verejnoprospešných, športových podujatiach na všetkých úrovniach
(tréningy, súťaže, turnaje, kurzy, školenia, sústredenia, semináre a pod.) v Slovenskej
republike a zahraničí. Vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne,
administratívne, sociálne a ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť združenia
ako celku i jej členov. Podporovať, usmerňovať a kontrolovať rešpektovanie zásady „fair
play“ a športovej etiky.
6. Hlavné činnosti združenia sú aktivity združenia vykonávané sústavne, samostatne, v mene
a na zodpovednosť združenia. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami
združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov združenia a na úhradu výdavkov
(nákladov) s nimi spojených.

Článok 3
Členstvo a vzťahy
1. Členstvo v ŠKP A PZ môže byť:
a) individuálne,
b) skupinové (členstvo oddielov ŠKP A PZ),
Členstvo v združení je dobrovoľné, nie je naň právny nárok.
2. Ak sa združenie stane prijímateľom verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl.,
vyberá v súlade s § 9, ods. 1 ZoŠ ročný členský príspevok na svoju činnosť od svojich
členov.
3. Členstvo v združení je možné na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.
4. Podmienkou vzniku členstva je
a) súhlas s dodržiavaním stanov,

b) uhradenie členského príspevku.
5. Vzor prihlášky vydáva a vhodným spôsobom zverejňuje predseda ŠKP A PZ.
6. Výšku členského príspevku schvaľuje Výkonný výbor ŠKP A PZ.

Článok 4
Individuálne členstvo
1. Individuálne členstvo v ŠKP A PZ je dobrovoľné.
2. Dokladom o individuálnom členstve je platný členský preukaz. Členský preukaz obsahuje
meno člena, dátum narodenia, bydlisko a klubovú príslušnosť. Členský preukaz platí odo dňa
vystavenia do dátumu vyznačeného v členskom preukaze.
3. Individuálne členstvo vzniká prijatím člena Výkonným výborom združenia na základe
vypísanej prihlášky a zaplatením členského príspevku v termíne stanovenom pre príslušný
školský rok. Členstvo v ŠKP A PZ je vedené v zozname členov.
4. K zániku individuálneho členstva dochádza:
a) vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o vystúpení zo
združenia. Zaplatený členský príspevok sa nevracia.
b) vyškrtnutím – dňom vydania rozhodnutia Výkonného výboru ŠKP A PZ z dôvodu
nezaplatenia členského príspevku v čase bežnej platnosti členského preukazu podľa bodu
3,
c) úmrtím člena,
d) vylúčením – dňom vydania rozhodnutia Výkonného výboru ŠKP A PZ, ktorý môže člena
vylúčiť v prípade závažného porušenia stanov ŠKP A PZ.
Článok 5
Skupinové členstvo

1. V ŠKP APZ sú združené oddiely (skupinové členstvo). O prijatí nového oddielu za
skupinového člena rozhoduje Výkonný výbor ŠKP A PZ.
2. Oddiely združené v ŠKP A PZ majú rovnaké práva a povinnosti. Pri výkone svojej
činnosti sa riadia týmito stanovami, ktoré upravujú činnosť celého ŠKP A PZ, ako aj jeho
rozhodnutiami a platnými právnymi normami.
3. Každý oddiel má právo vystúpiť z ŠKP A PZ. Svoj zámer oznámi písomne najmenej
jeden mesiac vopred. Majetkovo – právne vysporiadanie schvaľuje Výkonný výbor ŠKP
A PZ. Nárok je podmienený dôkazným prostriedkom o získaní majetku.
4. Pri vstupe nového oddielu do štruktúry ŠKP A PZ sa postupuje tým istým spôsobom.

5. Oddiely združené v ŠKP A PZ nemajú právnu subjektivitu. Konajú a vystupujú vlastným
menom len v súlade s predpismi súvisiacimi s ich športovou, kultúrno – spoločenskou a
inou obdobnou činnosťou.
6. Členovia oddielov združených v ŠKP A PZ si volia svojho delegáta – zástupcu.
7. Zánik skupinového členstva:
a) vystúpením - dňom uvedenom v písomnom oznámení o vystúpení oddielu z ŠKP A PZ.
b) vylúčením - dňom vydania rozhodnutia Výkonného výboru ŠKP A PZ o vylúčení
oddielu,
c) dňom zániku oddielu,
d) dňom zániku ŠKP A PZ.
Článok 6
Práva a povinnosti členov

1. Členovia ŠKP A PZ majú tieto práva:
a) zúčastňovať sa podľa svojej potreby na športovej a spoločenskej činnosti, ktorú
organizuje
ŠKP A PZ,
b) využívať všetky výhody poskytované ŠKP A PZ,
c) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov ŠKP A PZ,
d) obracať sa na orgány ŠKP A PZ s podnetmi, návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a
žiadať na ne vyjadrenie,
e) byť informovaný o činnosti a hospodárení ŠKP A PZ,
f) využívať materiál a zariadenia, ktoré má ŠKP A PZ vo vlastníctve a prenájme (na
základe nájomných zmlúv),
g) byť volený do všetkých orgánov ŠKP A PZ pričom podmienkou je vek nad 18 rokov.
h) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
2. Členovia ŠKP A PZ majú tieto povinnosti:
a)
b)
c)
d)
e)

dodržiavať Stanovy ŠKP A PZ a iné vnútorné poriadky klubu vydané na základe stanov,
dodržiavať všeobecne platné a športové princípy morálky a etiky,
aktívne sa podieľať na činnosti klubu a riadne vykonávať prijaté funkcie,
riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky,
konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho
členov.

Článok 7
Orgány ŠKP A PZ

1. Orgánmi ŠKP A PZ sú:
a)
b)
c)
d)

Členská schôdza,
Výkonný výbor,
Predseda,
Kontrolór.

2. Členská schôdza je najvyšším orgánom ŠKP APZ. Jej riadne zasadnutie sa uskutočňuje
najmenej raz za rok a zúčastňovať sa ho všetci členovia združenia (pri skupinovom
členstve sa zasadnutia zúčastňuje delegát oddielu). Zo zasadnutia sa vyhotovuje v zmysle
§ 8, ods. 5 ZoŠ zápisnica, ktorú združenie uchováva nie kratšie ako 4 roky. Zápisnica
obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.
3. Najvyšším výkonným orgánom je Výkonný výbor ŠKP A PZ, ktorý má 5 členov a ktorý
riadi a koordinuje činnosť ŠKP A PZ. Je zvolený na členskej schôdzi nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov. Volí sa na obdobie 4 rokov a zasadá spravidla jedenkrát
štvrťročne, alebo na podnet Predsedu ŠKP A PZ. Zo zasadnutia Výkonného výboru sa
vyhotovuje zápisnica, ktorú svojimi podpismi potvrdzujú prítomní členovia Výkonného
výboru.
4. Výkonný výbor ŠKP A PZ rozhoduje o základných otázkach činnosti ŠKP A PZ:
uznáša sa o názve a symbolike ŠKP A PZ,
rozhoduje o prijatí nového oddielu a vylúčení oddielu z ŠKP A PZ,
schvaľuje, doplňuje a upravuje Stanovy ŠKP A PZ,
schvaľuje výročnú správu o činnosti ŠKP A PZ, správu o hospodárení za uplynulé
obdobie a správu o kontrolnej činnosti kontrolóra ŠKP A PZ,
e) volí Predsedu ŠKP A PZ.
f) volí Kontrolóra ŠKP A PZ na dobu neurčitú.
a)
b)
c)
d)

5. Zasadnutie členskej schôdze ŠKP A PZ je uznášania schopné pri účasti nadpolovičnej
väčšiny delegátov oddielov a členov Výkonného výboru a na platnosť uznesení sa
vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny delegátov oddielov a členov Výkonného Výboru.
6. Predseda ŠKP A PZ je štatutárnym zástupcom ŠKP A PZ. Je volený Výkonným ŠKP A
PZ. na obdobie do konca funkčného obdobia aktuálneho Výkonného výboru. Predseda má
oprávnenie na právne úkony v mene združenia a jeho najdôležitejšími úlohami sú:
a) vystupovať v mene združenia, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri
rokovaniach s tretími osobami zabezpečovať efektívne fungovanie združenia za
účelom naplnenia poslania a cieľov združenia vykonávaním hlavných činnosti
združenia.

b) rozhodovať o vzniku, zániku a pozastavení členstva v združení a viesť aktuálny
zoznam členov združenia v zmysle § 8, ods. 3 ZoŠ.
c) pripraviť návrh strategického plánu združenia a rozpočtu združenia a predložiť ho
Výkonnému výboru,
d) dohliadať na prácu/činnosť športových odborníkov a športovcov s príslušnosťou
k združeniu.
7. Predseda ŠKP A PZ a členovia Výkonného Výboru ŠKP A PZ sú oprávnení podávať
informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
8. V prípade dlhodobej neprítomnosti, inej neschopnosti, alebo na základe poverenia má
právo zastupovať Predsedu ŠKP A PZ Výkonným Výborom ŠK A PZ zvolený
Podpredseda, a to v plnom rozsahu, vo všetkých právnych úkonoch a úlohách
vyplývajúcich mu z týchto stanov a platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
9. Kontrolór združenia je volený na dobu neurčitú a to do odvolania Výkonným výborom.
Po obsadení funkcie Kontrolór postupuje následne pri svojej činnosti podľa § 10 a nasl.
ZoŠ.
10. Kontrolór združenia nemôže byť zároveň členom Výkonného výboru, jeho predsedom
a podpredsedom.
11. Kontrolór združenia zabezpečuje kontrolu činnosti a hospodárenie ŠKP A PZ. O zistených
nedostatkoch musí bezodkladne informovať Výkonný výbor ŠKP A PZ. O výsledkoch
kontroly spracúva písomné správy, ktoré predkladá Výkonnému výboru ŠKP A PZ.

Článok 8
Hospodárenie združenia

1. ŠKP A PZ môže nadobúdať a vlastniť nehnuteľný a hnuteľný majetok, alebo užívať štátny
a iný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti, v súlade s všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
2. ŠKP A PZ hospodári na základe ročného finančného plánu.
3. Zdrojom príjmov ŠKP A PZ sú
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

členské príspevky,
príspevky, dary, granty od právnických a fyzických osôb,
príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov klubu,
príjmy od iných osôb podľa osobitných zmlúv,
príjmy za vstupy na športové podujatia organizované združením,
sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ.,
asignovanú daň 2 %

h) dotácie zo štátneho rozpočtu.
4. Výdavky, ktorými sa napĺňa poslanie a dosahujú sa ciele ŠKP APZ, sú výdavky:
a) na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie športového klubu,
b) na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie športového klubu na športových
podujatiach,
c) na zabezpečenie organizovania súťaži športovým klubom na území Slovenskej
republiky,
d) na nákup tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocuje existujúci majetok združenia,
e) a zabezpečenie športovej činnosti združenia,
f) na odmeny športovcov a ostatných členov realizačných tímov,
g) iné výdavky.
5. Pri nakladaní s finančnými prostriedkami sa postupuje takto:
a) Štatutár združenia je oprávnený bez akýchkoľvek obmedzení v mene združenia
rozhodovať o výdavkoch v hodnote do 600 eur na jednu transakciu, uzatvárať
zmluvné vzťahy v hodnote do 600 eur a previesť majetok v hodnote do 600 eur.
b) O uskutočnení každého výdavku nad 600 eur, uzatvorení zmluvného vzťahu v hodnote
nad 600 eur a prevode majetku v hodnote nad 600 eur sú rozhodujú členovia
Výkonného výboru ŠKP A PZ, nadpolovičnou väčšinou hlasov.
c) O uskutočnení každého výdavku nad 2000 eur uzatvorení zmluvného vzťahu
v hodnote nad 2000 eur a prevode majetku v hodnote nad 2000 eur sú oprávnení
rozhodnúť členovia a delegáti oddielov združenia na mimoriadnej členskej schôdzi
združenia, nadpolovičnou väčšinou hlasov.
6. Za riadne, včasné a zákonné spracovanie účtovnej evidencie ŠKP A PZ zodpovedá
štatutár.
7. Výkonný výbor ŠKP A PZ každoročne určuje kritéria rozdelenia finančných prostriedkov
ŠKP A PZ podľa rozsahu a kvality činnosti každého oddielu. Finančné prostriedky
prerozdelí tak, aby sa zabezpečil a skvalitnil činnosť jednotlivých oddielov.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. O zániku ŠKP A PZ zlúčením s iným občianskym združením alebo rozpustením,
rozhoduje Výkonný výbor ŠKP A PZ, ktorý menuje likvidátora (likvidačnú komisiu).
Likvidátor (likvidačná komisia) najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a
s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Výkonného výboru. Zánik združenia
oznámi Výkonný výbor do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky.
2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

3. V činnostiach, organizačných otázkach a vzťahoch, ktoré nie sú definované v Stanovách
ŠKP A PZ rozhoduje Členská schôdza, prípadne na základe zmocnenia Výkonný výbor
ŠKP A PZ.
4. Schválením týchto stanov ŠKP A PZ sa rušia stanovy Športového klubu polície pri
Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky registrované MV SR dňa 18.8.1999, č.
spisu VVS/1-900/90 – 8600.
5. Tieto stanovy boli prerokované a schválené Výročnou členskou schôdzou združenia –
ŠKP A PZ, ktorá sa konala 15. 6. 2018. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňa 15. 6.
2018.
6. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich
schválenia Predseda ŠKP A PZ v súlade s § 11, ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v neskorších predpisov.

Mgr. Ján Kukučka
Predseda ŠKP A PZ

