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Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1.1 GENKIKAN Bratislava ( ďalej len Združenie ) je dobrovoľným združením občanov v zmysle 

zákona 83/1992 Zb. O združovaní občanov. Členom Združenia môžu byť aj právnické 

osoby. 

1.2 Názov Združenia znie: GENKIKAN Bratislava  

1.3 Sídlom Združenia je: Pri strelnici 16649/1 , 821 04 Bratislava-Ružinov 

1.4 Združenie je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť podľa 

vlastných stanov a vnútorných predpisov o podľa právnych noriem Slovenskej republiky. 

Článok 2 
Predmet činnosti a ciele Združenia 

 
2.1 Hlavným cieľom Združenia je vytvorenie podmienok a realizácia činností podporujúcich 

zdravie, fyzickú a psychickú kondíciu svojich členov, ako aj vplývanie na pozitívne 

formovanie svetonázoru detí a mládeže vykonávaním činností podľa čl. 2.2 týchto 

stanov. 

2.2 Činnosťou Združenia sa rozumie najmä:  

a) podpora a rozvoj telesnej kultúry a kondície 

b) podpora a rozvoj psychickej kondície 

c) podpora, rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt 

d) podpora spoznávania kultúr iných krajín 

e) riadiť výučbu a cvičenie bojových umení 

f) príprava na súťaže bojových umení 

g) príprava trénerov bojových umení 

h) príprava rozhodcov bojových umení 

i) personálne, odborné, finančné a materiálne zabezpečenie činnosti združenia 

j) zastupovanie záujmov združenia a jeho členov v organizáciách, ktorých je členom 

k) organizácia športových súťaží, sústredení, školenia pre trénerov a seminárov 

l) propagovať výsledky vlastnej činnosti 

m) vyvíjať spoluprácu na vnútornej a medzinárodnej úrovni 

Článok 3 
Členstvo v Združení 

 
3.1 Členom Združenia sa môže stať každá fyzická osoba bez rozdielu pohlavia, národnosti, 

farby pleti a vierovyznania alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej 

republiky alebo zahraničia. 

3.2 Členstvo vzniká splnením nasledujúcich podmienok: 

a) riadnym vyplnením a odovzdaním prihlášky a jej akceptáciou podľa čl. 3.6 

b) uhradením príspevku Združenia podľa smerníc Združenia 

c) súhlas so stanovami Združenia 
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3.3 Podmienkou členstva neplnoletých osôb je písomný súhlas aspoň jedného jej zákonného 

zástupcu. 

3.4 Členstvo je potrebné obnovovať každý rok. Podmienkami obnovenia členstva sú: 

a) uhradenie príspevku Združenia podľa smerníc združenia 

b) súhlas so stanovami Združenia 

3.5 Členstvo zaniká : 

a) vylúčením člena z dôvodu porušenia povinnosti vyplývajúcej z podmienok vzniku 

členstva podľa čl. 3.2 a odsúhlasením podľa čl. 3.6 

b) vystúpením člena zo Združenia, pričom vystúpenie musí byť oznámené písomnou 

formou štatutárnym zástupcom Združenia 

c) smrťou člena alebo zánikom právnickej osoby bez právneho zástupcu 

d) právoplatným odsúdením člena za trestný čin 

e) zánikom Združenia 

3.6 O prijatí za člena, ako aj o vylúčení člena zo Združenia rozhoduje Správna rada. Proti 

rozhodnutiu správnej rady je možné podať písomné odvolanie a žiadať o stanovisko 

Valné zhromaždenie členov. 

3.7 V prípade zániku členstva sa členský príspevok nevracia 

3.8 Členstvo v združení je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu 

 
Článok 4 

Práva a povinnosti členov 
 

4.1 Člen Združenia má právo : 

a) zúčastňovať sa činností Združenia a to najmä tréningov, seminárov, sústredení,  

športových súťaží, skúšok technickej vyspelosti, školení rozhodcov a trénerov a pod. 

b) po dovŕšení  18 rokov byť volený do orgánov Združenia 

c) po dovŕšení 18 rokov hlasovať na Valnom zhromaždení, podávať návrhy, sťažnosti a 

pripomienky k činnosti Združenia. V prípade neplnoletosti člena ho zastupuje 

zákonný zástupca. 

d) byť informovaný o stanovách, o interných predpisoch a činnostiach Združenia  

e) využívať majetok Združenia podľa príslušných predpisov Združenia 

4.2 Člen združenia je povinný : 

a) dodržiavať stanovy, smernice, predpisy a pokyny Združenia a plniť uznesenia 

orgánov Združenia 

b) riadne a včas platiť príspevky Združeniu prípadne iné stanovené príspevky Združenia 

c) starať sa a chrániť využívaný majetok Združenia 

d) dodržiavať bezpečnostné opatrenia a plniť pokyny zodpovednej osoby pri 

činnostiach Združenia 

e) bezodkladne oznámiť zodpovednej osobe o zdravotnom stave, zranení a úraze, 

ktorá bráni alebo môže brániť riadne vykonávať činnosť Združenia 



Stanovy občianskeho združenia GENKIKAN Bratislava 

 

- 4 - 
 

f) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov Združenia ktorých je členom a zodpovedne 

a svedomito v nich pracovať 

g) reprezentovať svojím správaním a vystupovaním Združenie, hájiť jeho záujmy a šíriť  

jeho dobrú povesť 

4.3 Člen zodpovedá za škodu, ktorú Združeniu svojim úmyselným konaním spôsobí a je 

povinný ju nahradiť. 

Článok 5 
Orgány Združenia 

 
5.1 Orgánmi Združenia sú : 

a) valné zhromaždenie členov 

b) správna rada 

c) revízor 

Článok 6 
Valné zhromaždenie členov 

 
6.1 Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie členov, ktoré sa schádza najmenej 

jedenkrát ročne v čase a mieste určenom Správnou radou. 

6.2 Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolaný aj na podnet 25% registrovaných  

členov alebo na podnet člena Správnej rady príp. Revízora, pričom v podnete musí byť 

oznámený čas a miesto konania Valného zhromaždenia. 

6.3 Delegátmi Valného zhromaždenia členov sú všetci plnoletí členovia a zákonní 

zástupcovia neplnoletých členov združenia, ktorí sa preukážu legitímnym členstvom. 

6.4 Valné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň 1/3 

registrovaných členov. Uznesenie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina 

prítomných delegátov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu. 

6.5 Zmena stanov musí byť schválená 2/3 registrovaných členov na valnom zhromaždení, 

kde je takáto zmena navrhnutá. 

6.6 Valné zhromaždenie vedie Predseda Združenia ak Valné zhromaždenie nezvolí iného 

Predsedu Valného zhromaždenia.  

6.7 Predseda Valného zhromaždenia určí zapisovateľa a overovateľa zápisnice Valného 

zhromaždenia. 

6.8 Valné zhromaždenie najmä: 

a) schvaľuje vznik a zánik Združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením 

združenia s iným občianskym združením, vstúpenie do inej právnickej osoby alebo 

vystúpenie z inej právnickej osoby 

b) schvaľuje stanovy, všetky vnútorné predpisy a symboliku Združenia, ich zmeny 

a doplnky 

c) schvaľuje správu o činnosti, hospodárení s majetkom Združenia za obdobie, ktorú  

predkladá Správna rada 

d) schvaľuje plán činnosti a hospodárenia Združenia na ďalšie obdobie, ktorý predkladá 

Správna rada 
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e) schvaľuje správu Revízora Združenia 

f) schvaľuje dispozície s majetkom Združenia ( predaj, darovanie, prenájom, kúpa a 

pod. ), ktorého obstarávacia hodnota je 1000,-€ a viac. 

g) volí a odvoláva členov Správnej rady 

h) volí a odvoláva Predsedu, Podpredsedu a Revízora Združenia alebo prenecháva túto 

voľbu členom Správnej rady 

i) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa Združenia, pokiaľ si to Valné 

zhromaždenie vyhradí 

j) v prípade zániku Združenia menuje likvidátora 

 
Článok 7 

Správna rada 
 

7.1 Medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť 3-členná Správna rada, zložená z Predsedu, 

Podpredsedu a Tajomníka Združenia. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného 

zhromaždenia a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania. 

7.2 Do pôsobnosti Správnej rady patrí rozhodovanie o všetkých záležitostiach Združenia s 

výnimkou tých, pri ktorých si rozhodovanie vyhradilo Valné zhromaždenie, alebo podľa 

stanov patria do kompetencie Valného zhromaždenia. 

7.3 Správna rada volí Predsedu, Podpredsedu a Tajomníka spomedzi vlastných členov 

Správnej rady pokiaľ si rozhodovanie nevyhradilo Valné zhromaždenie. V prípade, že je 

voľba prenechaná Správnej rade, Predseda, Podpredseda a Tajomník musia byť zvolení 

pred uznesením akéhokoľvek iného rozhodnutia Správnej rady. 

7.4 Funkčné obdobie všetkých členov Správnej rady je päť rokov. 

7.5 Do správnej rady možno kooptovať maximálne dvoch členov za náhradníkov 

schválených na Valnom zhromaždení, resp. Mimoriadnom valnom zhromaždení. 

7.6 Správna rada sa schádza aspoň dvakrát do roka. 

7.7 Správnu radu zvoláva Predseda alebo Podpredseda Združenia. 

7.8 Rokovania správnej rady vedie Predseda Združenia, alebo ním poverený člen správnej 

rady. 

7.9 Správna rada je uznášania schopná, ak sú prítomný všetci členovia správnej rady. 

Uznesenie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady. 

7.10 Správna rada menuje zodpovedné osoby na prebiehajúce činnosti Združenia ako aj 

inštruktorov cvičení po zvážení ich technickej vyspelosti. 

 

Článok 8 
Revízor 

 
8.1 Revízor je oprávnený  kontrolovať všetky druhy činnosti a hospodárenia Združenia 

a zároveň kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov Združenia. Správu o 

tejto revízii predkladá na stretnutí Správnej rady a informuje Valné zhromaždenie 

o zistených skutočnostiach. 
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8.2 Revízor je zvolený Správnou radou spomedzi registrovaných členov pokiaľ si 

rozhodovanie nevyhradila Valné zhromaždenie. V prípade, že je voľba Revízora 

prenechaná Správnej rade, Revízor musí byť zvolený pred uznesením akéhokoľvek iného 

rozhodnutia Správnej rady po zvolení Predsedu, Podpredsedu a Tajomníka Združenia.  

8.3 Funkčné obdobie Revízora je päť rokov. 

8.4 Revízor má právo byť prizvaný na zasadnutia Správnej rady Združenia s hlasom 

poradným.  

Článok 10 
Štatutárny zástupca 

 
10.1 Právne úkony v mene združenia vykonáva štatutárny zástupca – Predseda Združenia. 

10.2 Predseda Združenia koná samostatne tak, že ku napísanému alebo vytlačenému 

názvu Združenia pripojí svoj podpis podľa interných smerníc Združenia s dovetkom 

„Predseda“. 

10.3 Podpredseda Združenia zastupuje Predsedu v plnej miere počas jeho neprítomnosti 

alebo v prípade odvolania Predsedu až do zvolenia nového Predsedu. 

10.4 Podpredseda Združenia koná v prípade zastúpenia Predsedu tak, že ku napísanému 

alebo vytlačenému názvu Združenia pripojí svoj podpis podľa interných smerníc 

Združenia s dovetkom „Podpredseda“. 

10.5 Tajomník je zodpovedný za všetku administratívnu agendu Združenia a to najmä za 

vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí orgánov Združenia, za korešpondenciu, za 

vyhotovenie záznamov o činnostiach Združenia a pod. Tajomník je ďalej zodpovedný za 

vyzbieranie členských príspevkov a iných príspevkov podľa interných smerníc Združenia. 

 

Článok 11 
Majetkové pomery 

 
11.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý má vo svojom 

vlastníctve alebo ho využíva na základe nájomnej zmluvy. 

11.2 Hospodárenie s majetkom má v kompetencií Správna rada v poverení Valného 

zhromaždenia. 

11.3 Nadobudnutý majetok bude používaný na vykonávanie činnosti uvedených v čl.2 

týchto stanov. 

11.4 Vlastný majetok Združenia je tvorený: 

a) členskými príspevkami členov 

b) peňažnými a nepeňažnými darmi, dotáciami a príspevkami fyzických a právnických 

osôb pôsobiacich v Slovenskej republike a v zahraničí. 

c) majetkom získaných vlastnou činnosťou (najmä organizovanie skúšok technickej 

vyspelosti, súťaží, predstavení a seminárov, obstarávanie športových pomôcok a 

náradia pre členov, vydávanie publikácií, článkov a literatúry, školenia a pod. ) 

d) príjmov a dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu alebo fondu samospráv 

e) výnosov z reklám 
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f) výnosov z bankových produktov a investičných fondov 

11.5 Výdavkami Združenia sú najmä: 

a) výdavky na financovanie účelu v súlade so schváleným rozpočtom 

b) výdavky na správu Združenia, ktoré zahŕňajú všetky výdavky za účtovné obdobie 

súvisiace s činnosťami Združenia a s propagáciou činností Združenia  

c) výdavky súvisiace s prevádzkou Združenia vrátane mzdových prostriedkov 

a odmien vyplácaných zamestnancom a náhrad výdavkov členom jej orgánov. 

11.6 Návrh výšky výdavkov na správu a výdavky súvisiace s prevádzkou Združenia 

zostavuje na potrebné účtovné obdobie Správna rada. 

 

Článok 12 
Zrušenie, likvidácia a zánik združenia 

 
12.1 Združenie zaniká : 

a) dobrovoľným rozpustením Združenia 

b) dobrovoľným zlúčením s iným Združením 

c) právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení. 

12.2 O dobrovoľnom rozpustením Združenia rozhoduje Valné zhromaždenie členov 2/3 

väčšinou prítomných členov, ktoré následne menuje likvidátora.  

12.3 Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom 

naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor je súčasne poverený 

predložiť Ministerstvu vnútra SR oznámenie o ukončení likvidácie a návrh na výmaz 

združenia z registra združení. 

12.4 Majetok Združenia sa rozdelí pri jeho likvidácii tak, že o spôsobe rozdelenia zostatku 

majetku rozhodne valné zhromaždenie členov 2/3 väčšinou prítomných členov združenia 

v deň zasadnutia, keď prijme rozhodnutie o zrušení a likvidácii združenia. 

12.5 Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného 

zákonníka. 

Článok 13 
Organizačné jednotky 

 
13.1 Združenie nezriaďuje žiadne organizačné jednotky. 

 

Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

 
14.1 Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 

14.2 Zmeny a doplnky stanov je možné urobiť iba formou písomných dodatkov. Všetky 

zmeny a dodatky podliehajú schváleniu Valnému zhromaždeniu členov podľa čl. 6.5. 

14.3 Stanovy Združenia sú platné dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej 

republiky. 
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V Bratislave dňa 3. 10. 2014 

 

        -------------------------------------- 

        Ing. Tomáš Fülöp 

Predseda prípravného výboru 

 

 


