Stanovy
Zväzu vodáctva a raftingu Slovenskej republiky

3.

Článok 1
Základné ustanovenia
1.
2.

Názov občianskeho združenia je Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky
(skrátene: ZVR SR)
Sídlom združenia je Bratislava, Wolkrova 4, PSČ 851 01.

4.
5.
6.
7.

Článok 2
Poslanie
1.
2.

ZVR SR je dobrovoľným, záujmovým spoločenským a občianskym združením.
Jeho poslaním je združovať občanov, ktorí sa zaoberajú záujmovou športovou
a technickou činnosťou so zameraním na športové aktivity vodáctvo a rafting.
Všetka činnosť ZVR SR vychádza z platných zákonov SR.
Článok 3
Náplň činnosti

Náplň činnosti združenia je:
1. zhromažďovanie, evidencia informácii, literatúry, mapových podkladov,
trénerskych plánov a podobne
2. odborná, metodická a organizačná príprava pretekov, expedícii, tréningov a ostatnej
športovej činnosti
3. zvyšovanie zdatnosti svojich členov
4. organizácia kultúrne – poznávacích činností spojenými s poslaním ZVR SR
5. vzájomná výmena skúseností v predmetnej problematike
6. publikačná, edičná a popularizačná činnosť
7. spolupráca s ostatnými organizáciami v iných štátoch podobného zamerania
8. spolupráca so štátnymi orgánmi
9. zastupovanie ZVR -SR v medzinárodných organizáciách
10. obstarávanie finančného zabezpečenia pre činnosť združenia
11. štátna reprezentácia v spolupráci s orgánmi a organizáciami na to určenými
12. priznáva licencie rozhodcom a trénerom
Článok 4
Členstvo v združení
1.
2.

Členom ZVR SR sa môže stať každý občan, ktorý súhlasí so stanovami a cieľmi
združenia.
O prijati za člena združenia na zaklade pisomnej prihlašky rozhoduje orgán
združenia Riadiaci výbor. Ten ju schvaľuje po jej preskúmaní a splnení formálnych
naležitostí. Túto prihlašku dá na vedomie najbližšej konferencii delegátov klubov.

2 -

O podmienkach prijatia právnickej osoby, rozhoduje Riadiaci výbor tým istým
postupom.
Členstvo vzniká dňom prevzatia členského preukazu. Členský preukaz sa vydá po
zaplatení zápisného a členského príspevku za príslušný rok.
Dokladom členstva je členský prekaz , ktorý je v evidencii združenia.
Členovia su združovaní v ZVR SR v organizačných jednotkach – kluboch.
Zánik členstva:
 vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena
o vystúpení zo združenia riadiacemu výboru
 vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia riadiaceho výboru
o vylúčení – nezaplatením členského príspevku
 úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby
Článok 5
Práva a povinnosti člena

1.

2.

Člen má právo najmä:
 podieľať sa na činnosti združenia
 voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia
 obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich
o stanovisko
 byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia prostredníctvom
klubu, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia týkajúcich sa jeho
osoby
Povinnosti člena sú najmä:
 dodržiavať stanovy združenia
 plniť uznesenia orgánov združenia
 aktívne sa podieľať na činnosti združenia
 platiť členské príspevky
 šetriť a chrániť majetok združenia
Článok 6
Organizačná štruktúra ZVR SR

1.
2.
3.
4.

Základnou organizačnou jednotkou je klub.
Aby bolo možné klub evidovať, musí mať minimálne 5 členov.
Riadiaci výbor zaeviduje klub a vystaví príslušné doklady na základe evidenčnej
karty.
Združenie neudeľuje právnu subjektivitu svojim organizačným jednotkám
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Orgány združenia

8.

Orgánmi združenia sú:
1. konferencia delegátov klubov
2. riadiaci výbor
3. štatutárny orgán
4. revízna komisia
Článok 8
Konferencia delegátov klubov
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Konferencia delegátov klubov je najvyšším orgánom ZVR SR.
Konferencia delegátov klubov najmä:
 schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
 schvaľuje Vnútorný poriadok ZVR SR
 volí a odvoláva riadiaci výbor
 volí a odvoláva členov revíznej komisie
 schvaľuje plán činnosti a správu o činnosti
 schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 schvaľuje správu Revíznej komisie
 rozhoduje o zrušení, zlúčení, zániku združenia
Konferenciu delegátov klubov zvoláva riadiaci výbor raz za tri roky ,ako je volený
RV
Riadiaci výbor zvolá konferenciu ak o to požiada najmenej 1/3 klubov, členov ZVR
SR.
Každý klub zastupuje jeden delegát ktorý má rozhodujúci hlas .
Konferencia je uznášania schopná v prípade, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
delegátov klubov.
Konferencia rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.
Článok 9
Riadiaci výbor (skrátene RV).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riadiaci výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť
zodpovedný konferencii delegátov. Riadi činnosť združenia medzi konferenciami.
RV sa volí na obdobie troch rokov.
RV má 5 členov. Sú to prezident, viceprezident , hospodár a dvaja členovia.
RV zvoláva a riadi prezident.
RV sa schádza najmenej jeden krát za tri mesiace.
RV je uznášania schopný, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
RV rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov.

9.

- 4 RV najmä:
 riadi a zabezpečuje činnosť združenia
° zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie konferencie delegátov
 vypracováva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu, a správu
o hospodárení združenia
 rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena
 navrhuje a schvaľuje vnútorný poriadok
 rozhoduje o zrušení združenia, ak sa konferencia delegátov nezíde do
troch mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia
 kooptuje členov Riadaceho výboru
 ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
RV môže na zabezpečenie svojej činnosti ustanovovať sekretára, ktorý je
v pracovnom pomere k združeniu.
Článok 10
Štatutárny orgán

1.

Štatutárnym orgánom združenia je prezident , viceprezident a hospodár, ktorí
zastupujú združenie navonok. Každy može konať samostatne.
Článok 11
Revízna komisia (skrátene RK)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť
zodpovedá konferencii delegátov.
Členstvo v RK je nezlučiteľné s členstvom v RV.
RK je trojčlenná..
RK si volí spomedzi seba predsedu.
RK je uznášania schopná, keď sú prítomní všetci jej členovia.
RK rozhoduje väčšinou prítomných členov.
RK najmä:





kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje riadiaci výbor na
nedostatky a navrhuje mu riešenie na ich odstránenie
kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku
podáva správu Konferencii delegátov
volebné obdobie členov komisie je 3 roky
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Hospodárenie združenia
1.
2.

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
Zdrojmi majetku sú:
 zápisné
 členské
 príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
 výnosy majetku
° príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia
 príjmy zo štátneho rozpočtu
 príjmy od iných združení, zväzov alebo klubov
 príjmy z hospodárskej –podnikateľkej činnosti v súlade s poslaním a
zameraním Zväzu
/ reklámna činnosť, sprostredkovateľská činnosť , školenia , a pod /
Článok 13
Zánik združenia

1.
2.
3.
4.

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na
základe rozhodnutia najvyššieho orgánu t.j. konferencie delegátov klubov.
Ak sa nezíde Konferencia delegátov klubov do 3 mesiacov , rozhoduje o zániku RV
, a potom zaniká združenie rozpustením, RV ustanoví likvidátora.
Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.
Zvyšný majetok sa použije podľa rozhodnutia konferencie delegátov klubov.
V prípade, že konferencia právoplatne nerozhodne platí rozhodnutie RV.
Článok 14
Záverečné ustanovenia

1.

Tieto Stanovy boli schválené na Konferencii delegátov Zväzu vodákov a raftingu
Slovenskej republiky dňa 10. apríla 2010.
2. Nadobudnutím účinnosti týchto Stanov pôvodné Stanovy registrované na MV SR
pod VVS / 1-909 / 90-29-4 dňa 4 .6.2003 strácajú platnosť .
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 27.4.2010
Číslo spisu VVS/1-909/ 90-29-5
JuDr. Oľga Plišňáková
Riaditeľka odboru všeobecnej
Vnútornej správy
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