STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
I.
Názov, sídlo a trvanie
1.

Názov občianskeho združenia znie: „Slovakia Ski Team LOPS Bratislava“, v skrátenej forme „LOPS
Bratislava“.

2.

Sídlom občianskeho združenia je Matejkova 51, 84105 Bratislava.

3.

Slovakia Ski Team LOPS Bratislava („ďalej len „LOPS“) je nástupcom bývalého Lyžiarskeho oddielu, člena
Telovýchovnej jednoty Pozemné stavby.

4.

Občianske združenie je založené na dobu neurčitú.

II.
Poslanie a ciele
1.

LOPS je občianskym združením v zmysle Zák. č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, dobrovoľným,
apolitickým a nezávislým na politických stranách a hnutiach, prevádzajúci svoju činnosť na demokratických
princípoch.

2.

Cieľmi LOPS je príprava svojich členov v oblasti rekreačného a pretekového zjazdového lyžovania a rozvíjanie
rôznych foriem športových a spoločenských aktivít.

3.

LOPS zabezpečuje pre svojich členov a za osobitných podmienok aj pre nečlenov
a. výučbu zjazdového lyžovania na rekreačnej a pretekovej úrovni,
b. účasť na pretekoch usporiadaných SLA , FIS, prípadne iných verejných pretekoch v oblasti
zjazdového lyžovania alebo iných doplnkových športov,
c. návrhy na školenia trénerov, rozhodcov a učiteľov zjazdového lyžovania.

4.

LOPS môže byť členom Slovenskej lyžiarskej asociácie SLA a prostredníctvom neho aj členom Medzinárodnej
lyžiarskej federácie FIS, prípadne iných regionálnych alebo záujmových zväzov, združení.

Stanovy LOPS Bratislava

strana 1 z 6

III.
Členstvo
1.

Členstvo v LOPS je individuálne a dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo
cudzí štátny príslušník s trvalým bydliskom v Slovenskej republike, bez rozdielu politickej príslušnosti,
náboženstva, pohlavia a veku, ktorý splní podmienky určené týmito stanovami.

2.

Členstvo v LOPS môže byť:

a/

Riadny člen:

člen ktorý splnil podmienky ods.3/ tohto článku

b/

Čakatelia na riadne členstvo :
čakateľom na riadne členstvo sa stáva uchádzač, ktorý splnil
podmienky ods.4/ tohto článku

c/

Osobitný člen

=

3.

4.

Podmienkou
a/
b/
c/
d/
e/

volení členovia a volení funkcionári, t.j. predsedníctvo(ďalej PR),
rodičovská rada (ďalej len RR), manažéri, a volení tréneri do
trénerskej rady (TR),
volení čestní členovia, členovia so zásluhami o rozvoj lyžiarskeho
športu alebo výraznou pomocou LOPS.
členovia s prerušeným členstvom.
odchovanec klubu definovaný podľa vnútorneho poriadku

prijatia za riadneho člena je:
absolvovanie aspoň 1 ročnej lehoty čakateľa na riadne členstvo,
podanie písomnej prihlášky za riadneho člena,
písomný súhlas so stanovami a vnútorným poriadkom LOPS,
zaplatenie vstupného poplatku, v plnej výške stanovenej vo vnút. poriadku
rozhodnutie členskej schôdze o prijatí za riadneho člena prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov
riadnych členov podľa zásad uvedených v čl.V ods.7 týchto stanov na základe návrhu
a doporučenia PR

Podmienkou
a/
b/
c/
d/

prijatia za čakateľa na riadne členstvo je:
podanie písomnej prihlášky za čakateľa na riadne členstvo,
písomný súhlas so stanovami a vnútorným poriadkom LOPS,
zaplatenie vstupného poplatku podľa podmienok stanovených vo vnút. poriadku
rozhodnutie predsedníctva o prijatí za čakateľa na riadne členstvo.

5.

V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môže členská schôdza na návrh predsedníctva (PR) odpustiť
u uchádzača na riadne členstvo splnenie podmienky podľa ods.3 písm.a/ tohto článku. Ak je uchádzač
podľa pravidiel SLA v kategórii predžiak a starší.

6.

Štatút osobitného člena priznáva členská schôdza na návrh PR alebo ktoréhokoľvek riadneho člena

7.

Člena – maloletého - neplnoleté dieťa pri výkone práv a povinností člena LOPS zastupuje zákonný zástupca.

8.

Člen LOPS má právo
a. zúčastňovať sa všetkých aktivít poriadených LOPS,
b. zúčastňovať sa na členských schôdzach
c. hlasovať na členskej schôdzi s váhou jedného hlasu, pokiaľ je riadnym členom podľa ods.2
písm.a/ tohto článku.
d. kandidovať a byť volený do orgánov LOPS
e. dávať podnety a návrhy pre vylepšenie činnosti LOPS.

9.

Člen LOPS má povinnosť
a. dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy LOPS,
b. podieľať sa na činnosti a práci v LOPS a plniť všetky úlohy a funkcie, ktorými bol poverený,
c. dodržiavať disciplínu a morálne zásady,
d. chrániť a zveľaďovať majetok LOPS,
e. riadne a včas platiť členské príspevky stanovené vnútorným poriadkom, pokiaľ mu takáto
povinnosť z členstva vyplýva.
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10. Individuálne členstvo v LOPS zaniká
a. písomným oznámením člena o vystúpení,
b. zánikom členstva úmrtím
c. vylúčením pre neplnenie si základných povinností alebo obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné
s členstvom. O vylúčení rozhoduje členská schôdza na návrh PR

11. Člen, ktorému zaniklo členstvo podľa ods.10 tohto článku nemá nárok na žiadne podiely na majetku ku dňu
zániku jeho členstva. LOPS nemá nárok na nijaké odstupné, výchovné alebo iný poplatok pri
prípadnom prestupe do iného klubu (predseda LOPS je oprávnený podpísať prestup ak má
prestupujúci uhradené všetky záväzky voči LOPS - členské, poplatky za účasť na akciách LOPS
a pod.). Tento nárok LOPS môže uplatniť iba v prípade, ak LOPS niečo financoval. V takom
prípade podmienky dohodne predsedníctvo.
12. Prerušenie členstva
V odôvodnených prípadoch je možné prerušenie členstva na dohodnuté obdobie. Člen, ktorý preruší členstvo
neplatí pri návrate vstupný poplatok. Podmienky prerušenia členstva sú stanovené vo vnútornom poriadku.
Prerušenie členstva schvaľuje predsedníctvo a rodičovská rada na žiadosť člena.
13. Členské príspevky môžu byť:
a.
b.
c.

Základné
Znížené
Individuálne

Výška členských príspevkov je schvaľovaná členskou schôdzou a uvedená vo vnútornom poriadku

IV.
Orgány občianskeho združenia
Orgánmi LOPS sú:

a.
b.
c.
d.
e.

členská schôdza,
predseda,
predsedníctvo,
trénerská rada,
rodičovská rada.
V.
Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom LOPS, ktorá sa skladá zo všetkých na nej prítomných členov.
Každému riadnemu členovi prislúcha na členskej schôdzi počet hlasov podľa čl. III. ods. 8 písm.c/ týchto
stanov.
2.

Do výlučnej
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
rozhodovanie o vzniku a zániku občianskeho združenia,
schvaľovanie a zmena stanov,
schvaľovanie a zmena vnútorných predpisov,
voľba a odvolanie členov predsedníctva,
voľba a odvolanie iných platených funkcionárov,
voľba a odvolanie členov trénerskej rady,
voľba a odvolanie členov rodičovskej rady,
schvaľovanie výšky členských príspevkov,
schvaľovanie odmien platených funkcionárov a trénerov,
schvaľovanie plánu činnosti, návrhu rozpočtu a ročnej účtovnej závierky.
schvaľovanie akéhokoľvek úkonu, ktorého hodnota prevyšuje 5.000 EUR (napr. vznik záväzku,
ručenie, predaj majetku, nákup majetku a pod.),
l. rozhodovanie, alebo uznášať sa o veciach, ktoré si vyhradí
m. prijímanie nových členov a rušenie členstva
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3.

Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo dvakrát do roka, spravidla v mesiacoch máj ktorá je zároveň
výročnou členskou schôdzou a október

4.

Predsedníctvo je povinné zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 1 mesiaca na žiadosť trénerskej rady,
rodičovskej rady alebo polovice riadnych členov LOPS.

5.

Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo písomnou pozvánkou odoslanou alebo odovzdanou všetkým riadnym
členom najmenej 14 dní pred jej konaním. Pozvánka musí obsahovať dátum a miesto konania a program
členskej schôdze. Odoslať pozvánku je možné aj elektronickou poštou (email) na elektronickú adresu, ktorú
člen oznámil predsedníctvu.

6.

Vyhotovenie zápisu z členskej schôdze a zápis členov do prezenčnej listiny zabezpečuje predsedníctvo. Zápis
z členskej schôdze a schválené dokumenty musí dostať každý člen LOPS. Doručenie je možné aj
elektronickou poštou (email) na elektronickú adresu, ktorú člen oznámil predsedníctvu.

7.

Členská schôdza je uznášaniaschopná pri účasti min. 50% všetkých platných hlasov, s výnimkou hlasov
neplatičov.

8.

Členská schôdza rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov hlasujúcich prítomných členov s právom hlasovať.
Za hlasujúceho člena sa považujú členovia hlasujúci za alebo proti. Členovia ktorí sa zdržali alebo nehlasovali
sa pri posudzovaní väčšiny nezapočítavajú.

9.

Pre rozhodovanie podľa bodu 2. písmen a) a b) tohto článku, členská schôdza rozhoduje dvojtretinovou
väčšinou hlasov všetkých platných hlasov.

10. Hlasovať a kandidovať na volené funkcie v klube má právo člen , ktorý má vysporiadané všetky

povinnosti voči LOPS, hlavne zaplatené členské príspevky za podmienok stanovených vo
vnútornom poriadku.
11. Hlasovanie na členskej schôdzi je verejné, o hlasovaní pri každom bode je vyhotovený hlasovací hárok so
zaznamenaním hlasovania každého člena.

VI.
Čestný predseda
1.

Členská schôdza môže zvoliť čestného predsedu. Čestným predsedom môže byť zvolená osoba, ktorá sa
mimoriadne zaslúžila o rozvoj lyžiarskeho športu alebo výrazne pomohla LOPS.

2.

Čestný predseda
a. zastupuje a reprezentuje LOPS voči tretím osobám len v rozsahu splnomocnenia, ktoré mu udelí
členská schôdza alebo predsedníctvo LOPS,
b. zabezpečuje aktivity LOPS, plnenie úloh stanovených členskou schôdzou vo vzťahu k tejto
funkcii,
c. má právo zúčastňovať sa rokovaní predsedníctva a rodičovskej rady.

VII.
Predsedníctvo
1.

Predsedníctvo je štatutárnym orgánom LOPS. Je oprávnené konať v mene LOPS vo všetkých veciach
a zastupovať ho voči tretím osobám.

2.

Konať menom LOPS a zaväzovať ho môže ako štatutárny zástupca každý člen predsedníctva samostatne
v prípade úkonov, ktorých hodnota nepresahuje čiastku 1.000 EUR. Inak je na úkon voči tretím stranám
(prípadne pre odsúhlasenie bankovej operácie) potrebný podpis - súhlas aspoň dvoch členov predsedníctva.
Na úkon, ktorého hodnota prevyšuje 5.000 EUR, sa vyžaduje v období medzi členskými schôdzami vopred
odsúhlasenie rodičovskou radou.
Zadlžovanie klubu , investície do majetku a nakladanie s majetkom môžu štatutárni zástupcovia realizovať
len v súlade s týmito stanovami alebo s pravidlami schválenými vo vnútornom poriadku.
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3.

Predsedníctvo
a. riadi činnosť LOPS,
b. rozhoduje o jeho všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito
stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov LOPS,
c. zabezpečuje aktivity LOPS, plnenie úloh stanovených členskou schôdzou,
d. koordinuje spoluprácu so SLA,
e. vedie evidenciu členov a počte hlasov,
f. rozhoduje o nakladaní s príjmami a majetkom LOPS v súlade so schváleným rozpočtom,
g. zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva LOPS,
h. predkladá členskej schôdzi na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh rozpočtu.
i. Zabezpečuje najímanie trénerov a schvaľuje odmeny novým trénerom v období medzi
členskými schôdzami v súlade so schváleným rozpočtom

4.

Predsedníctvo má troch členov, ktorých volí a odvoláva členská schôdza. Členovia predsedníctva sú volení na
funkčné obdobie troch rokov, ktoré však končí nadobudnutím voľby nových členov predsedníctva.

5.

Činnosť predsedníctva riadi a koordinuje jeho člen – predseda LOPS, ktorého volí členská schôdza.

6.

Rozhodnutie predsedníctva je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina jeho členov.

7.

Z rokovania predsedníctva sa vyhotovuje zápis, ktorý musí dostať každý člen predsedníctva a rodičovskej
rady. Doručenie je možné aj elektronickou poštou (email).

VIII.
Trénerská rada
1.

Trénerská rada riadi a dohliada na tréningový proces LOPS, navrhuje tréningový plán a plán sústredení a
pretekov, vyhodnocuje a predkladá výsledky tréningovej a pretekovej činnosti, zúčastňuje sa vzdelávacích
aktivít so zameraním na športovanie detí a zjazdové lyžovanie.

2.

Trénerov do funkcie v trénerskej rade volí členská schôdza.

3.

Činnosť trénerskej rady riadi a koordinuje jej predseda, ktorého volí členská schôdza.

4.

Rozhodnutie trénerskej rady je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina členov trénerskej rady. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu trénerskej rady.

5.

Trénerská rada sa schádza minimálne štyrikrát ročne.

IX.
Rodičovská rada
1.

Rodičovská rada zastupuje rodičov členov – neplnoletých detí pri činnosti LOPS. Rodičovská rada dohliada na
výkon pôsobnosti predsedníctva a trénerskej rady, jej členovia sa zúčastňujú na schôdzi predsedníctva
a trénerskej rady, kontrolujú hospodárenie LOPS, sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov, spisov a
záznamov týkajúcich sa činnosti LOPS a zisťovať stav majetku LOPS. Schvaľuje vopred úkony predsedníctva
prevyšujúce hodnotu 5.000 EUR v období medzi členskými schôdzami.

2.

Rodičovská rada má najmenej troch členov, ktorých volí a odvoláva členská schôdza. Členovia rodičovskej
rady sú volení na funkčné obdobie troch rokov, ktoré však končí nadobudnutím voľby nových členov
rodičovskej rady.

3.

Činnosť rodičovskej rady riadi a koordinuje jej predseda, ktorého volí členská schôdza.

4.

Rozhodnutie rodičovskej rady je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina členov rodičovskej rady. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu rodičovskej rady.

X.
Hospodárenie občianskeho združenia
1.

LOPS hospodári samostatne so svojim majetkom a príjmami, ktorými môžu byť
a. príjmy z členských príspevkov,
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b.
c.
d.
e.
f.

príjmy z mimoriadnych príspevkov,
príjmy zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej a právnických osôb podľa č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov,
príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom,
dotácie zo SLA alebo štátnych a iných orgánov,
dary a iné príjmy od právnických a fyzických osôb.

2.

Majetok a príjmy LOPS sa môžu použiť len na ciele podľa čl. II. týchto stanov.

3.

Finančné operácie LOPS vykonáva predsedníctvo alebo ním poverený člen LOPS v rozsahu oprávnenia podľa
čl. VII.
XI.
Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy upravujú príslušnými ustanoveniami právnych
predpisov.
2. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných
ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to
právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov.
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňa 07.05.2013, keď boli prijaté Členskou schôdzou v Bratislave. Zároveň sa
týmto dňom ruší predchádzajúce znenie stanov Slovakia Ski Team LOPS Bratislava registrované dňa 20.6.2008
pod číslom spisu WS/1-900/9013349-3 a znenie stanov schválené členskou schôdzou 20.06.2012.
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