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STANOVY  

  
Slovenská asociácia rybníkového hokeja (ďalej „asociácia“)  

  
  

Článok I.  
Názov, sídlo, postavenie zväzu  

  

1. Asociácia je založená na princípe dobrovoľnosti a demokratických zásadách v súlade 
s právnymi predpismi. Je organizátorom a predstaviteľom rybníkového hokeja na Slovensku. 

2. Asociácia pôsobí v slovenskom jazyku pod názvom: Slovenská asociácia rybníkového hokeja, 
o.s., v anglickom jazyku potom pod názvom Slovak pond hockey association. 

3. Asociácia je samostatnou, nepolitickou organizáciou. Svoju činnosť vyvíja na základe a v rámci 
ústavy SR a platných zákonov. Asociácia dodržiava prísnu politickú, rasovú a náboženskú 
neutralitu. 

4. Asociácia sa môže ďalej združovať a vstupovať za vzájomne výhodných podmienok do 
zmluvných vzťahov s inými organizáciami. Rozhodovať o vstupe do takýchto organizácií alebo 
výstupu z nich prináleží členskej schôdzi. 

5. Zmena názvu alebo sídla je možná iba uznesením členskej schôdze. 

6. Sídlom Asociácie je Prešov. 

 
Článok II.  

Ciele asociácie 
  

1. Cieľom asociácie je organizovať, riadiť a propagovať rybníkový hokej a hokej na Slovensku s 
cieľom sústavného rozvoja, propagácie a prípravy kvalitnej reprezentácie. 

2.  Pri zabezpečovaní hlavnej činnosti asociácia plní tieto hlavné úlohy: 
a. organizuje, riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje podľa platných stanov a uznesenia 
členskej schôdze športovú činnosť v rybníkovom hokeji na území SR, 
b. zabezpečuje rozvoj rybníkového hokeja a jeho reprezentáciu, 
c. zastupuje záujmy slovenského rybníkového hokeja a svojich členov v rokovaní so štátnymi 
orgánmi a inými organizáciami, 
d. organizuje a riadi súťaže v rybníkovom hokeji na území SR, 
e. podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov a materiálnych prostriedkov na zabezpečenie 
svojej činnosti, reprezentácie SR a prípravy na ňu a k čiastočnému zabezpečenie prostriedkov na 
činnosť pre členov, 
f. vydáva predpisy a poriadky s celoštátnou pôsobnosťou, ktorými sú predovšetkým súťažné, 
registračné poriadok a ďalšie, 
g. riadi činnosť všetkých reprezentačných družstiev. 
 

Článok III.  
Členstvo 

 
1. Členstvo v asociácii je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá 

súhlasí so stanovami asociácie. 
2. Členstvo v asociácii vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti a uchádzača 

o členstvo. 
3. Členovia asociácie majú právo: 
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a) Podieľať sa na činnosti asociácie, 
b) Voliť a byť volený do orgánov asociácie, 
c) Obracať sa na orgány asociácie s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko 
d) Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov asociácie. 

4. Členovia asociácie majú povinnosti  
a) Dodržiavať stanovy asociácie, 
b) Pomáhať pri plnení cieľov asociácie a aktívne sa podieľať na jeho práci, 
c) Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopnosti pomáhať orgánom asociácie, 
d) Platiť členské príspevky, 
e) Ochraňovať a zveľaďovať majetok asociácie. 

5. Zánik členstva 
a) Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia člena o vystúpení z asociácie, 

alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu 
b) Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 
c) Zánikom asociácie, 
d) Vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, 
e) Vylúčením najvyšším orgánom asociácie, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo 

z iných dôležitých dôvodov. 
 

Článok IV.  
Orgány asociácie   

  
1. Orgánmi sú: 
a) Najvyšší orgán – členská schôdza 
b) Štatutárny orgán – prezident 

 
2. Najvyšší orgán 
a) Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
b) Volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu  
c) Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 
d) Schvaľuje prijatie nových členov 
e) Rozhoduje o zániku asociácie zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením, 
f) Schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred  
g) Najvyšší orgán tvoria všetci členovia asociácie. 
 
3. Najvyšší organ je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.  
4. Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť asociácie a medzi jednotlivými stretnutiami 

najvyššieho orgánu. 
5. Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je päť ročné. Štatutárnym orgánom je fyzická osoba.  
6. Štatutárny orgán asociácie koná tak, že ku svojmu menu uvedenie svoju funkciu, názov 

asociácie a vlastnoručný podpis.  
 

Článok V 
Zásady hospodárenia 

 
5.1 Asociácie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 
5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od 

právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.  
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Článok VI.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Menom asociácie jedná predseda alebo osoby na základe zmocnenia, poskytnuté 

štatutárnym orgánom.  
 

2. Tieto stanovy Spolku boli schválené ustávajúcou schôdzou v Prešove        01.11.2018 
 

  
 
 

 


