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S T A N OVY 
 

Š P O R T O V É H O   K L U B U    P O L Í C I E   B R A T I S L A V A  
 

 
Článok  1 -  NÁZOV  A SÍDLO 
1. Športový  klub  polície  Bratislava  (ďalej len ŠKP)  je občianske združenie, ustanovené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 

a znenia neskorších predpisov ktorého poslaním je rozvíjať  telovýchovu a šport. 
2. ŠKP je  nepolitickým združením, ktoré vykonáva svoju činnosť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR. 
3. ŠKP je nástupníckou organizáciou Telovýchovnej jednoty  Červená hviezda Bratislava. 
4. Sídlom ŠKP Bratislava je ul. Sch.Trnavského 2/A, 844 46 Bratislava. 
 
Článok 2  -  HLAVNÉ  ÚLOHY  
1. Hlavnými úlohami ŠKP sú: 

 a/  zabezpečovať  starostlivosť a rozvoj talentovanej mládeže 
 b/  zabezpečovať starostlivosť a rozvoj  výkonnostného a vrcholového športu 
 c/  zabezpečovať starostlivosť a rozvoj reprezentácie SR a rezortu MV 
 d/ vytvárať podmienky pre rozvoj rekreačného, záujmového športu a masového športu.   

2. V súlade s hlavnými úlohami vytvárať organizačné, ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky 
pre činnosť členov. 

 
Článok  3 - ČLENSTVO ŠKP 
1. Členstvo ŠKP môže byť:  
        a/ individuálne                    
        b/ kolektívne                     
        c/ čestné.  
2. Individuálnym členom sa môže stať každá osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a uhradí príslušný ročný členský 

príspevok. O prijatí rozhoduje  predseda príslušného  športového oddielu alebo prezident klubu. 
3. Dokladom  o  členstve  je  platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená  zaplatením  členského  poplatku v 

stanovenej výške za každý kalendárny rok  najneskôr do 30.6. kalendárneho roka. 
4. O vylúčení  rozhoduje členská schôdza ŠO, v odvolacom konaní  Výkonný výbor ŠKP (ďalej – VV ŠKP). 
5. Kolektívnym členom ŠKP sa môžu stať právnické osoby po zaplatení členského príspevku výbor  ŠKP.   
6. Čestné členstvo môže udeliť Valné zhromaždenie ŠKP jednotlivcom, kolektívom alebo organizácii za osobitné zásluhy 

o rozvoj ŠKP Bratislava.  O odňatí rozhoduje Valné zhromaždenie ŠKP. Návrh na udelenie i odňatie čestného členstva  
predkladá ktorýkoľvek z orgánov ŠKP. 

7. Členstvo v združení zaniká: 
a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia 
b) vylúčením člena pre neplnenie povinností alebo konanie, ktoré je v rozpore so stanovami združenia a internými 

predpismi 
c) úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby 
d) nezaplatením ročného členského poplatku členstvo zaniká automaticky 

 
Článok  4 -  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ŠKP 
1. Práva člena:                            
2. voliť a byť volený do orgánov združenia (po 18. roku veku) 
3. zúčastňovať sa na činnosti združenia  
4. zúčastňovať sa na schôdzach združenia, zúčastňovať sa práce v orgánoch združenia priamo alebo prostredníctvom 

volených zástupcov 
5. podávať podnety, návrhy, a pripomienky orgánom združenia 
6. požadovať správy o činnosti a hospodárení združenia 
7. Povinnosti člena: 
8. aktívne propagovať činnosť združenia, zúčastňovať sa práce v orgánoch združenia, do ktorých bol zvolený 
9. dodržiavať stanovy,  uznesenia orgánov združenia  
10. aktívne sa zapájať do činnosti združenia 
11. chrániť majetok združenia 
12. vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno združenia 
13. riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ak budú schválené orgánmi združenia 
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Článok  5     -      ORGÁNY ŠKP 
1.) Orgánmi združenia sú: 

Valné zhromaždenie (VZ) 
Výkonný výbor (VV) 
Športové oddiely (ŠO) 
Kontrolná komisia (KK) 

2.) Orgány združenia sa vytvárajú na základe demokratických volieb na zasadnutiach VZ a členských schôdzach ŠO. 
 
Článok  6  - VALNÉ  ZHROMAŽDENIE    /VZ / 

1.) Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ( resp. mimoriadne Valné zhromaždenie). 
2.) Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za štyri roky. Zvoláva ho Výkonný výbor ŠKP. Prezident ŠKP zvoláva 

Valné zhromaždenie, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov starších ako 18 rokov, alebo Kontrolná 
komisia 

3.) Valné zhromaždenie: 
a) schvaľuje vznik a zánik ŠKP ( dobrovoľné rozpustenie alebo zlúčenie s iným združením), vstup združenia do 

iných právnických osôb a výstup združenia z týchto právnických osôb 
b) rozhoduje o názve, symbolike združenia 
c) schvaľuje stanovy ŠKP ich zmeny a novelizácie 
d) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení ŠKP za uplynulé obdobie, ktorú predkladá Výkonný výbor 
e) schvaľuje plán činnosti ŠKP na ďalšie obdobie, ktorý predkladá Výkonný výbor 
f) schvaľuje správu Kontrolnej komisie 
g) volí a odvoláva členov Výkonného výboru a členov Kontrolnej komisie 
h) rozhoduje o všetkých ostatných otázkach činnosti združenia, ktoré prekračujú právomoc ostatných orgánov 

združenia 
i) menuje likvidátora 

4.) Delegátmi Valného zhromaždenia, (resp. mimoriadneho Valného zhromaždenia) sú predsedovia športových oddielov. 
5.) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 50% delegátov. Valné zhromaždenie rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. 
6.) Mimoriadne Valné zhromaždenie môže zvolať Výkonný výbor ŠKP  a Kontrolná komisia. 
7.) Výkonný výbor musí zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, v termíne do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti, 

podpísanej nadpolovičnou väčšinou členov združenia. Ak tak neurobí, môže ju zvolať každý oprávnený člen 
združenia, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej výkonnému výboru o jeho zvolanie. 

 
Článok  7 - VÝKONNÝ  VÝBOR  ŠKP    /VV ŠKP/ 

1.) Výkonný výbor  á 5 členov medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia Za svoju činnosť zodpovedá Valnému 
zhromaždeniu. 

2.) V mene združenia koná prezident samostatne a na základe a v rozsahu ním stanovenej plnej moci generálny sekretár.  
3.) Výkonný výbor sa schádza minimálne štyri krát za kalendárny rok. 
4.) Zasadnutie Výkonného výboru zvoláva prezident. 
5.) Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov t.j. aspoň traja 

členovia. Uznesenie je platne prijaté ak zaň hlasovala väčšina. V prípade rovnosti hlasovania má prezident 2 hlasy. 
6.) Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci Valného zhromaždenia 

a kontrolnej  komisie, najmä: 
a) zvoláva Valné zhromaždenie 
b) vypracováva návrhy na zmenu stanov združenia 
c) vypracováva návrhy zamerania činnosti združenia 
d) zabezpečuje realizáciu uznesení valného zhromaždenia 
e) schvaľuje členstvo ŠKP  v iných organizáciách (aj v medzinárodných združeniach) 
f) hospodári s majetkom ŠKP  
g) rozhoduje o vzniku  alebo zániku obchodných spoločností, kde je ŠKP jediný spoločník 
h) zabezpečuje optimálne využívanie, prevádzku vlastných a prenajatých hnuteľných a nehnuteľných zariadení 
i) môže zriaďovať platený výkonný sekretariát ŠKP, rieši pracovno-právne otázky 
j) navrhuje formu a spôsob zániku ŠKP a menuje likvidátora, ak tak neurobí Valné zhromaždenie 
k) schvaľuje interné predpisy združenia 
l) schvaľuje založenie alebo ukončenie činnosti  športového oddielu  ŠKP  
m) stanovuje minimálnu výšku členského poplatku na príslušný kalendárny rok 

                                           
7.) VV ŠKP  môže vytvárať pre zabezpečenie činnosti združenia dočasné alebo trvalé poradné alebo pracovné orgány 
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Článok  8 – PREZIDENT ŠKP 
1.) Prezident  ŠKP je ako člen Výkonného výboru jedným zo štatutárnych zástupcov združenia. 
2.) Zodpovedá za činnosť ŠKP.  
3.) K zastupovaniu môže prezident ŠKP zmocniť v určenom rozsahu právomocí generálneho sekretára ŠKP, prípadne 

ďalších členov  ŠKP 
4.) Prezident ŠKP má právo nominovať  generálneho sekretára ŠKP .  Určuje jeho právomoci a povinnosti 
5.) Prezident: 

a) zvoláva, riadi a koordinuje činnosť Výkonného výboru a Valného zhromaždenia 
b) zabezpečuje výkon rozhodnutí Výkonného výboru 
c) koná v mene združenia a zastupuje združenie navonok 
d)   prijíma v mene združenia dary, príspevky sponzorov a zodpovedá za ich evidenciu 
e)   predkladá Výkonnému výboru návrhy na použitie príspevkov, dotácií a iných prostriedkov združenia 
f)   zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva 
g)   predkladá Výkonnému výboru na schválenie ročnú účtovnú uzávierku 
h)   rieši pracovnoprávne otázky 

 
Článok 9 - KONTROLNÁ KOMISIA ŠKP  /KK ŠKP/ 

1.) Kontrolná komisia je nezávislý kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. 
Člen kontrolnej komisie nemôže byť členom Výkonného združenia. 

2.) Kontrolná komisia je trojčlenná a spomedzi svojich členov si volí predsedu. 
3.) Zasadnutia kontrolnej komisie zvoláva jej predseda. 
4.) Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia, hospodárenie združenia, 

upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 
5.) Kontrolná komisia sa schádza minimálne jeden krát za kalendárny rok. 
6.) Kontrolná komisia je uznášania  schopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov t.j. aspoň dvaja 

členovia. Uznesenie je platne prijaté, ak zaň hlasovali aspoň dvaja členovia. 
7.) Predseda a členovia KK ŠKP sa majú právo zúčastňovať na všetkých rokovaniach orgánov ŠKP s hlasom poradným 

bez zasahovania do ich právomocí. 
 
Článok  10   -     ŠPORTOVÉ   ODDIELY  /ŠO/ 

1.) Športové oddiely (ďalej ŠO) sú základnými zložkami združenia bez právnej subjektivity, s minimálnym počtom 10 
členov:     

a) zabezpečujú a zodpovedajú za činnosť a výsledky športovej, telovýchovnej, turistickej a ostatných činností, 
ktoré realizujú pod menom ŠKP Bratislava,  

b) hospodária so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami v súlade s internými predpismi združenia a 
v zmysle pokynov VV, 

c) na základe súhlasu  VV ŠKP môžu ŠO prihlasovať svojich členov a družstvá do súťaží, ktoré organizuje 
a riadi  príslušný športový zväz. 

d) zodpovednosť  za činnosť športového oddielu voči VV ŠKP je predseda oddielu 
e) na základe dobrovoľnosti sa môžu združovať s ďalšími subjektmi telovýchovného a športového hnutia. 

2.) Najvyšším orgánom ŠO je členská schôdza športového oddielu (ďalej ČS ŠO), ktorej sa zúčastňujú všetci členovia 
ŠO nad 18 rokov. Koná sa spravidla 1 krát  za rok a je uznášania schopná ak je prítomná  nadpolovičná  väčšina 
členov nad 18 rokov. V prípade, že 60 minút po stanovenom začiatku ČSO nebude prítomný požadovaný počet 
členov nad 18 rokov je ČS schopná prijímať uznesenia a voliť predsedu nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
nad 18 rokov 

3.) ČS ŠO zvoláva predseda ŠO písomne najneskôr 7 dní pred jej konaním. Mimoriadna ČS ŠO sa musí konať na základe 
rozhodnutia prezidenta združenia, prípadne podnetu najmenej 50% členov ŠO s právom hlasovať. Z rokovania ČS ŠO 
zabezpečí poverený predseda ŠO zápis s uznesením, ktorý doručí do 10 dní prezidentovi združenia. 

4.) ČS ŠO:                                                      
a) schvaľuje hlavné smery športovej činnosti ŠO,    
b) volí a odvoláva predsedu ŠO,      
c) prerokúva a schvaľuje správy o činnosti a rozpočty ŠO,    
d) rozhoduje o zániku ŠO v združení po majetkovom vysporiadaní,   
e) schvaľuje výšku oddielových  poplatkov členov ŠO, príp. ďalších poplatkov, 

5.) Predseda ŠO podľa potreby zriaďuje Výbor športového oddielu (VŠO), ktorý sa schádza podľa potreby. Zriadenie 
VŠO je predseda ŠO povinný oznámiť písomne do 7 dní prezidentovi prípadne VV združenia. Schôdze výboru riadi 
a zvoláva predseda ŠO a to najneskôr 5 dní pred ich konaním. Mimoriadna schôdza VŠO sa koná na základe 
rozhodnutia prezidenta združenia, predsedu ŠO a podnetu aspoň 1/3 členov ŠO. Záznam z rokovania VŠO musí byť 
doručený do 7 dní prezidentovi združenia.  

6.) Predseda a  Výbor ŠO sa vo svojej  činnosti riadi schváleným plánom  práce a rozpočtom, Stanovami ŠKP, všeobecne 
záväznými a internými predpismi. V súlade s tým vykonáva najmä túto činnosť: 

a) zabezpečuje vypracovanie plánov práce a rozpočet ŠO,    
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b) predkladá správy a informácie o svojej činnosti  ČS ŠO a VV ŠKP,  
c) rozhoduje o prijatí členov do ŠO,      
d) rokuje s VV o užívaní majetku združenia,   
e) schvaľuje členov realizačných kolektívov ŠO a navrhuje VV ŠKP ich finančné ohodnotenie,  
f) určuje podmienky a rozsah štatútov športovcov a po súhlase VV ŠKP  s nimi uzatvára hráčske zmluvy, 
g) v prípade porušenia platných predpisov vykonáva disciplinárne konanie voči  svojim členom, 
h) rozhoduje a podáva návrh VV ŠKP  o podmienkach účasti v súťažiach, príp. o odstúpení zo súťaže.  
i) predseda oddielu  a Výbor ŠO môžu na zabezpečenie činnosti  ŠO vytvárať dočasné alebo trvalé poradné a 

odborné komisie. 
j) Predseda a Výbor ŠO riadia a kontrolujú plnenie povinností profesionálnych pracovníkov oddielu a 

zodpovedajú za ich činnosť  VV ŠKP  
 
Článok  15   -   MAJETOK  ŠKP  A HOSPODÁRENIE 

1.) Majetok združenia tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky, cenné papiere a iné majetkové 
a finančné práva. 

2.) Zdrojom majetku sú: 
a) príspevky a dotácie od vlastných členov 
b) dary, príspevky a dotácie zo štátnych a verejných prostriedkov, od fyzických osôb, právnických osôb 

a inštitúcií zo SR i zo zahraničia 
c) príjmy z vlastných organizovaných akcií 
d) výnosy zo zbierok a iných účelových dotácií 
e) príjmy z reklamnej činnosti 
f) príjmy z úrokov finančných vkladov a výnosy z cenných papierov 
g) sponzorské dary a dotácie 
h) príjmy z hospodárskej činnosti združenia, ktorá musí byť v súlade s platnými predpismi obchodného zákona 

Slovenskej republiky 
i) výchovné a náhrady pri  prestupoch  športovcov 

3.) Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na 
činnosť združenia. Na scudzenie nehnuteľného majetku je potrebný vždy súhlas Výkonného výboru. 

4.) Finančné prostriedky združenia možno použiť v súlade s predmetom činnosti združenia na uspokojovanie záujmov 
a potrieb svojich členov, na telovýchovnú a športovú činnosť, na nákup počítačovej techniky, na nákup športových 
potrieb, na úhradu pobytov členov pri súťažiach a sústredeniach, na úhradu nákladov na činnosť združenia. O použití 
prostriedkov na ďalšie účely rozhoduje Výkonný výbor združenia a predseda združenia 

5.) ŠKP hospodári na základe ročného rozpočtu. Schvaľuje ho VZ ŠKP na návrh VV ŠKP. 
6.) Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje prezident ŠKP alebo ním poverená osoba 
       v súlade so všeobecne záväznými  predpismi a smernicami  ŠKP 
7.) ŠKP môže zriadiť obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou ŠKP, alebo vstúpiť do obchodnej spoločnosti  

majetkovou účasťou.  Výkon majetkových práv vykonáva  prezident ŠKP alebo ním poverená osoba 
        8.)  V obchodných  spoločnostiach, kde ŠKP je jediným spoločníkom  VV ŠKP plní funkciu  valného zhromaždenia.       
 
Článok  16   -   UKONČENIE ČINNOSTI  ŠKP 
1. ŠKP je nástupníckou organizáciou Telovýchovnej jednoty  Červená hviezda Bratislava. 
2. O zániku združenia, jeho zlúčením s iným združením, alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje Valné zhromaždenie, 

ktoré zároveň menuje likvidátora združenia. V prípade zániku združenia  likvidátor vykoná majetkové vyrovnanie  / 
vyrovná všetky dlhy a záväzky / a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor 
do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 

 
Článok  17   -   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1.)  Stanovy boli schválené na zasadnutí VZ ŠKP Bratislava    
2.) Výklad stanov poskytuje Výkonný výbor združenia. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na 

Ministerstve vnútra SR. 
3.) Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR a vnútornými 

predpismi, schválenými orgánmi združenia. 
 
 
 
V Bratislave   dňa: 21.06.2010 
 
 
 
Zaregistrované MV SR dňa 18.8.2010 pod číslom VVS/1-900/90-221-7. 
 


