
S T A N O V Y 
Volejbalového klubu Iskra Hnúšťa 

___________________________________________________________________________ 
 
 
  Článok 1 : Základné ustanovenia    
        
1. Volejbalový klub Iskra Hnúšťa (ďalej len VK) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.z. dobrovoľným združením 

občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť v telesnej kultúre, športe a v iných obdobných 
činnostiach a aktivitách. 

2. Poslaním VK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať 
podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť 

3. Hlavným zameraním činnosti VK je športová príprava detí a mládeže za účelom zvyšovania ich športového 
majstrovstva, formovanie osobnosti mladého človeka. 

4. VK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju 
činnosť na demokratických princípoch. 

5. VK sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a 
presadzovania spoločných záujmov a potrieb. 

6. VK je organizáciou s právnou subjektivitou. Adresa organizácie : Volejbalový klub Iskra Hnúšťa, 
ul.Športová  930, 981 01 Hnúšťa 

7. VK sa môže združovať s inými oddielmi, odbormi,klubmi a spolkami s telovýchovnou náplňou do vyšších 
zložiek. O združení, za rešpektovania týchto stanov rozhoduje Správna rada VK a rozhodnutie potvrdí Valné 
zhromaždenie. 

 
 
  Článok 2 : Hlavné úlohy 
 
1. VK sa stará o rozvoj , prosperitu a ochranu záujmov svojích členov, športových družstiev. Poskytuje im 

odbornú, poradenskú a servisnú službu. 
2. VK vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť klubu v oblasti 

telesnej kultúry. 
3. VK pre ekonomické zabezpečenie činnosti klubu prevádza reklamnú činnosť, maloobchod a verejnú cestnú 

hromadnú osobnú nepravidelnú dopravu. 
 
  Článok 3 : Členstvo vo VK Iskra Hnúšťa 
 
1. Členstvo vo Volejbalovom klube Iskra Hnúšťa môže byť : 

a) individuálne 
b) b/ čestné 

2. Individuálne členstvo vo VK je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan bez rozdielu politického 
presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyzvania, pohlavia a veku, ak  súhlasí s tymito stanovami. O 
prijatí rozhoduje Výkonná rada, na základe písomnej prihlášky. 

3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských 
príspevkov za prislušné obdobie. Výšku členského poplatku stanovuje Výkonná  rada VK. 

4. Individuálne členstvo zaniká oznámením o ukončení členstva, vyškrtnutím pre neplnenie základných 
členských povinností, alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie, nezlučiteľné s členstvom vo VK. O 
vylúčení rozhoduje Výkonná rada, v odvolacom konaní Valné zhromaždenie. 

5. Člen VK má právo : 
• zúčasťnovať sa Valného zhromaždenia, 
• zúčasťnovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie 
• dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď, 
• mať aktívne a pasívne volebné právo.Podmienkou byť volený do funkcie v orgánoch VK je 

bezúhonnosť a vek nad 18 rokov.Podmienkou volenia do odborných orgánov ( komisií) je 
odbornosť, kvalifikovanosť a primeraná odborná prax. 

 
6. Člen VK má povinnosť : 

• dodržiavať stanovy VK, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy uvedomele 
dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti 



• podielať sa na činnosti VK a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie 
• chrániť, opatrovať a zveľadovať majetok VK resp.združeného subjektu 
• riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky a poplatky. 

 
7. Správna rada VK môže udeliť, na návrh Výkonnej rady, čestné členstvo jednotlivcom, organizáciam, 

sponzorom, alebo inštitáciám za osobitné zásluhy  o rozvoj telesnej kultúry. 
8. Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú orgány VK podľa osobitných predpisov Slovenskej volejbalovej 

federácie a ATJ Slovenska. 
 
 
  Článok 4 : Orgány VK 
 
1. Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie členov VK. Koná sa spravidla raz za rok. Rokovania Valného 

zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim sa zúčastňujú všetci členovia VK Iskra, ktorí v deň konania VZ 
dovŕšili 18 rokov. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada. 

2. Valné zhromaždenie prerokováva všetky základné otázky činnosti VK, najmä: 
• uznáša sa o vzniku VK, názve a symbolike, ako i o zániku 
• schvaľuje, mení, alebo ruší Stanovy VK 
• prerokováva správu Výkonnej rady o činnosti klubu a čerpaní rozpočtu zauplynulé obdobie, 
• schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre budúce obdobie 
• schvaľuje správu Dozornej rady 
• volí prezidenta klubu, volí športového riaditeľa 
• volí Správnu radu 
• volí  Dozornú radu 
• je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní, rozhoduje o vylúčení člena VK v prípade 

závažného previnenia, nezlučiteľného s členstvom vo VK 
• je oprávnené zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie  podriadených orgánov VK /Správnej rady, 

Výkonnej rady, sekretariátu/, ak toto rozhodnutie je v rozpore s platnými predpismi a stanovami 
VK 

• na platnosť uznesenia Valného zhriomaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolo-vičnej väčšiny 
prítomných členov VK 

3. Medzi Valnými zhromaždeniami riadi činnosť Správna rada. Správna rada sa skladá z: 
• prezidenta VK, 
• športového riaditeľa, 
• zástupcu Mesta Hnúšťa / deleguje Mesto Hnúšťa/ 
• zástupcu  Základnej školy Nábrežie Rimavy / škola s Školským športovým strediskom vo volejbale 

/, deleguje ZŠ 
• zástupcu hlavného sponzora / na doporučenie Výkonnej rady kooptuje Správna rada / 

 
Správna rada  

• riadi a koordinuje činnosť celého VK  medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, 
• volí a odvoláva členov Výkonnej rady 
• zasadá zpravidla tri krát ročne, zasadnutie zvoláva prezident klubu. Na požiadanie člena Správnej 

rady a na požiadanie Výkonnej rady je prezident do 14 dní povinný zvolať zasadnutie Správnej 
rady 

• rozhodnutia Správnej rady vykonáva  Výkonná rada 
• je oprávnená zrušiť rozhodnutie, alebo zmeniť rozhodnutie Výkonnej rady, ak toto rozhodnutie je v 

rozpore s platnými predpismi a stanovami VK 
• potvrdzuje rozhodnutie Výkonnej rady o vytvorení pracovných komisií 
• odsúhlasuje rozpracovanie Hlavných úloh na najbližšie obdobie, ktoré predkladá Výkonná rada 
• odsúhlasuje vypracovanie ročného rozpočtu klubu a kontroluje jeho plnenie ktorý predkladá 

Výkonná rada schvaľuje pracovné, organizačné a rokovacie poriadky celého klubu 
 
4.  Výkonná rada je vykonávacím orgánom 
Výkonná rada sa skladá z: 

• prezidenta VK 
• viceprezidenta VK 
• športového riaditeľa 



• technického riaditeľa 
• ekonóma 
• propagačno-tlačového manažéra 
• sekretára 

Výkonná rada : 
• vykonáva rozhodnutia Valného zhromaždenia 
• vykonáva rozhodnutia Správnej rady 
• vypracováva organizačný, rokovací poriadok 
• vytvára podľa potreby jednotlivé pracovné komisie 
• schvaľuje organizačný a pracovný poriadok jednotlivých komisií 
• rozpracováva Hlavné úlohy pre najbližšie obdobie 
• vypracováva ročný rozpočet klubu a predkladá ho na odsúhlasenie Správnej rady 
• ukladá a kontroluje plnenie úloh sekretariátu VK 
• je oprávnená zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie sekretariátuVK, ak toto rozhodnutie je v rozpore s 

platnými predpismi a stanovami VK 
• zasadá pravidelne každé dva mesiace,na žiadosť prezidenta alebo sekretariátu športový riaditeľ 

musí zvolať zasadnutie Výkonnej rady do 10 dní. 
 
5.   Vlastnú činnosť Volejbalového klubu zabezpečuje Sekretariát VK 
 
Sekretariát tvória : 

• športový riaditeľ 
• technický riaditeľ 
• ekonóm 
• propagačno-tlačový manažér 
• sekretár 

Sekretariát 
• zabezpečuje činnosť Volejbalového klubu 
• zastupuje VK na rokovaniach  s organizáciami, inštitúciami a obchodnými partnermi 

 
6.   Menom Volejbalového klubu sú opravnení navonok vystupovať – štatutári: 

• prezident klubu, 
• viceprezident, 
• športový riaditeľ 
• prípadne písomne splnomocnení členovia Výkonného výboru 
• štatutári konajú v mene Volejbalového klubu samostatne 

 
7. Na platnosť písomného právného úkonu sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb. 
 
 
  Článok 5 : Dozorná rada 
 
1. Dozorná rada je nezávislý kolektívny orgán, na čele s predsedom. Volí ju  Valné zhromaždenie. 

Vykonáva revízie hospodárenia, celej činnosti VK. O výsledkoch informuje Správnu radu s návrhom na 
opatrenia. 

2. Dozorná rada za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. 
3. Predseda Dozornej rady  má právo zúčastňovať sa rokovaní Správnej rady, Výkonnej rady  s hlasom 

poradným.  
 
 
  Článok 6 : Majetok a hospodárenie 
 
1. Volejbalový klub má vo vlastníctve majetok,potrebný na zabezpečovanie vlastnej činnosti. O tento 

majetok je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladať s ním v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a predpismi vyšších telovýchovných orgánov a v súlade s vlastnými pravidlami 

2. Zdrojom majetku VK sú príjmi z výnosov vedľajšieho hospodárstva a iných podnikateľských činností. 
Ďalej dary, príspevky, dotácie. Reklamná činnosť a propagačná činnosť v rámci športovej činnosti VK pre 
iné organizácie. Prípadne iné prijmy. 



  Článok 7 : Záverečné ustanovania 
 
1. Tieto Stanovy schválilo Valné zhromaždenie VK Iskra Hnúšťa dňa 9.9.2005. Ich výklad vykonáva 

Správna rada prostredníctvom Sekretariátu VK. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie. 
2. Veci neupravené tymíto Stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, predpismi SZTK 

vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky a predpismi Slovenskej volejbalovej federácie. 
3. Týmto sa zrušujú stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 26.6.1998 číslo spisu VVS/1-

900/90-3123-2. 
 
V Hnúšti 9.septembra 2005. 


