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S T A N O V Y 

občianskeho združenia  

Futbalový klub Slovan Ivanka pri Dunaji 

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Občianske združenie Futbalový klub Slovan Ivanka pri Dunaji (v skrátenom názve FK 

Slovan Ivanka pri Dunaji, v ďalšom texte stanov iba FK alebo združenie) je 

dobrovoľným a nezávislým združením založeným v súlade s ustanoveniami zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú športovú 

činnosť s hlavným zameraním na futbal.  

 

1.2. Združenie je právnickou osobou. Sídlom združenia je futbalový štadión na Vajnorskej 

ul. č. 638/6, 900 28 Ivanka pri Dunaji.  

 

1.3. FK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa 

vlastných stanov a vnútorných predpisov v súlade s právnymi normami Slovenskej 

republiky. V podmienkach FK je neprípustná diskriminácia akéhokoľvek druhu proti 

krajine, osobe alebo skupine osôb z dôvodu rasového či etnického pôvodu, pohlavia, 

jazyka, náboženstva alebo z iného dôvodu.  

 

1.4. FK sa hlási k tradíciám futbalu v obci Ivanka pri Dunaji, pričom za založenie 

futbalového klubu, v tom čase pod názvom Ivansko-farniansky mládežnícky spolok, sa 

považuje rok 1919.  

 

1.5. FK je riadnym členom Slovenského futbalového zväzu (ďalej len SFZ) a 

Bratislavského futbalového zväzu (ďalej len BFZ). V prípade sporov na národnej 

úrovni sa FK zaväzuje uznať právomoc ich príslušných orgánov.  

 

1.6. Symbolom FK je logo v spojení s úplným názvom Futbalový klub Slovan Ivanka pri 

Dunaji alebo so skráteným názvom FK Slovan Ivanka pri Dunaji. 

 

Článok II 

Ciele, poslanie a úlohy združenia 

 

2.1. Cieľom a poslaním FK je vytvárať podľa svojich možností podmienky na 

uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov pri rozvoji športu, najmä futbalu, s 

osobitným dôrazom na podporu futbalu detí a mládeže.  

 

2.2. Úlohy FK spočívajú : 

a.  v podpore a propagácii futbalu detí, mládeže a dospelých mužov a žien 

b. v ochrane a  podpore zdravia, vo výchove a vzdelávaní svojich členov a verejnosti 

prostredníctvom výchovno-vzdelávacích foriem so športovým a najmä s futbalovým 

obsahom 

c. v organizovaní a zabezpečení športovej činnosti pre svojich členov a ostatnú 

verejnosť 
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d. v zabezpečení (podľa svojich možností) podmienok na aktívnu účasť svojich členov 

na športových a telovýchovných podujatiach a akciách (súťaže, tréningy, školenia, 

kurzy, semináre a pod.), ďalej na spoločenských, kultúrnych a iných 

verejnoprospešných podujatiach 

e. v propagácii vlastnej činnosti 

f.    v organizovaní prestupov a hosťovania členov (aktívnych hráčov) FK do iných 

telovýchovných jednôt a športových klubov a organizovaní prestupov a hosťovania 

členov (aktívnych hráčov) z iných telovýchovných jednôt a športových klubov do 

FK 

g. v zabezpečovaní (podľa svojich možností) ekonomických, materiálno-technických, 

personálnych, administratívnych, sociálnych, ekologických, bezpečnostných a iných 

podmienok na činnosti FK ako celku i jeho členov 

h. v obhajobe záujmov, potrieb a práv svojich členov v  oblasti futbalu 

i.     v spolupráci s obcou, so štátnymi orgánmi a inštitúciami, ako aj s fyzickými 

osobami v snahe plniť ciele, poslanie a úlohy FK 

j.     v zabezpečení dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového programu, 

opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 

negatívnym javom v športe vyplývajúcim z medzinárodných predpisov a 

rozhodnutí. 

 

Článok III 

Členstvo v združení 

 

3.1. Členstvo v združení je dobrovoľné a môže byť: 

a.    riadne 

b. čestné 

c.    individuálne 

 

3.2. Riadne členstvo v združení môže získať slovenský občan alebo cudzí štátny príslušník 

bez ohľadu na miesto trvalého pobytu s platným identifikačným dokladom, ktorý 

dovŕšil vek 18 rokov, bez ohľadu na pohlavie, politickú príslušnosť alebo náboženské 

vyznanie a súhlasí s týmito stanovami. O jeho prijatí rozhoduje výbor FK.  

 

3.3. Čestné členstvo vo Futbalovom klube Slovan Ivanka pri Dunaji sa udeľuje fyzickým 

osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj alebo propagáciu futbalu v 

Ivanke pri Dunaji. Návrh na prijatie za čestného člena FK môže predložiť výbor FK na 

schválenie valnému zhromaždeniu združenia.  

 

3.4. Prezidentovi FK, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj futbalu v Ivanke pri 

Dunaji môže byť na návrh výboru FK priznaný titul čestný prezident FK. Čestný 

prezident FK sa priznaním tohto titulu valným zhromaždením stáva aj čestným členom 

FK.  

 

3.5. Každý riadny člen združenia je povinný platiť členské príspevky a iné príspevky, 

ktorých výšku a lehotu splatnosti navrhuje výbor FK a schvaľuje valné zhromaždenie. O 

výške členského pre individuálnych členov rozhoduje výbor FK.  

 

3.6. Riadne členstvo v združení zaniká: 

a. vystúpením 
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b. nezaplatením členského príspevku, resp. iného príspevku schváleného orgánmi FK v 

predpísaných termínoch 

c. rozhodnutím výboru FK o vylúčení pre obzvlášť závažné konanie nezlučiteľné s 

členstvom v FK 

d. úmrtím fyzickej osoby, ktorá je členom 

e. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom 

f.     zánikom združenia. 

 

3.7. Riadny člen môže na základe svojho rozhodnutia zo združenia kedykoľvek vystúpiť a 

túto skutočnosť písomne oznámi výboru FK. 

  

3.8. Ak riadny člen nezaplatí určený príspevok za príslušné obdobie ani po výzve na 

zaplatenie, po márnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty na zaplatenie obsiahnutej 

vo výzve, môže výbor FK riadneho člena združenia vylúčiť.  

 

3.9. Ak sa riadny člen združenia dopustí takého konania, ktoré je nezlučiteľné s jeho 

členstvom v združení, alebo ak hrubo či opakovane poruší Stanovy, môže výbor FK 

rozhodnúť o jeho vylúčení. Vylúčený člen sa môže odvolať proti rozhodnutiu výboru 

FK o jeho vylúčení. O odvolaní rozhodne najbližšie valné zhromaždenie. V prípade, že 

valné zhromaždenie potvrdí rozhodnutie výboru FK o vylúčení člena, členstvo zaniká 

dňom prijatia rozhodnutia. Opätovné členstvo vylúčeného člena na základe tohto 

ustanovenie je možné len so súhlasom valného zhromaždenia. 

 

3.10. Individuálnym členom FK je aktívny hráč, tréner, organizačný pracovník, ktorý 

vykonáva činnosť v niektorom z družstiev FK. Individuálny člen nemá priame 

hlasovacie právo na valnom zhromaždení. Má právo podieľať sa na činnosti FK, 

podávať návrhy na zmenu predpisov sprostredkovane cez riadnych členov FK.  

 

3.11. Individuálne členstvo v združení vzniká okamihom schválenia registrácie v 

Informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF).  

 

3.12. Individuálny člen, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, sa môže stať riadnym členom na základe 

žiadosti predloženej výboru FK. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti riadnych členov 

 

4.1. Riadny člen ma právo : 

a. zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmov na športových podujatiach a 

činnosti  združenia 

b. voliť členov do orgánov združenia za predpokladu, že dovŕšili 18. rok svojho veku 

c. byť volený do orgánov združenia za predpokladu, že dovŕšili 18. rok svojho veku 

d. zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia združenia 

e. obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami, 

požadovať nápravu a byť oboznámený s vykonanými opatreniami 

f.    využívať zariadenia a majetok združenia v rozsahu a spôsobom ustanoveným 

výborom FK 

g. slobodne vystúpiť zo združenia na základe písomného oznámenia doručeného 

výboru FK. 
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4.2. Riadny člen má povinnosť: 

a. aktívne sa podieľať na činnosti združenia 

b. uhrádzať včas a riadne určené členské príspevky a iné príspevky schválené orgánmi 

združenia 

c. dodržiavať stanovy združenia, organizačné a hospodárske smernice vydané orgánmi 

združenia 

d. dodržiavať disciplínu, zásady morálky a fair play, aktívne sa podieľať na činnosti 

združenia 

e. obhajovať záujmy a dbať o dobrú povesť združenia. 

 

4.3. Organizačne sa členovia združenia FK podieľajú na činnosti združenia najmä v členení 

na družstvá – podľa vekových kategórií a športovej výkonnosti. Jednotlivé družstvá nie 

sú právnickými osobami. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

ORGÁNY ZDRUŽENIA 

 

Článok V 

Orgány združenia 

 

5.1. Orgánmi združenia sú: 

a.    valné zhromaždenie, mimoriadne valné zhromaždenie 

b. výbor FK 

c.    kontrolná a revízna komisia. 

 

5.2. Z každého oficiálneho rokovania orgánov FK sa musí vyhotoviť písomný zápis. 

 

Článok VI 

Valné zhromaždenie 

 

6.1. Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie.  

 

6.2. Valné zhromaždenie sa koná raz za jeden kalendárny roka, najmenej však raz za dva 

kalendárne roky, a to zvyčajne v prvom štvrťroku príslušného roka. Zasadnutie valného 

zhromaždenia zvoláva výbor FK. O termíne a mieste konania valného zhromaždenia 

musia byť členovia písomne informovaní najmenej 10 dní pred termínom konania.  

 

6.3. Vo výnimočných prípadoch sa môže uskutočniť mimoriadne valné zhromaždenie, a to 

vtedy, ak sa na tom uznesie výbor FK, alebo o to písomne požiada nadpolovičná väčšina 

riadnych členov zduženia, prípadne dá podnet kontrolná a revízna komisia. V žiadosti 

musí byť uvedený dôvod zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia združenia s 

uvedením mena, bydliska a vlastnoručného podpisu žiadateľov. Výbor FK na základe 

takejto žiadosti alebo podnetu kontrolnej a revíznej komisie musí zvolať mimoriadne 

valné zhromaždenie do 30 kalendárnych dní od ich doručenia.  

 

6.4. Valné zhromaždenie, resp. mimoriadne valné zhromaždenie rozhoduje o základných a 

koncepčných otázkach činnosti združenia, a to najmä: 

a. schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny, plán činnosti a rozpočet na príslušný rok 

b. schvaľuje výšku členského príspevku, termín a spôsob jeho platenia 
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c. volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta, generálneho manažéra, členov výboru 

FK, a členov kontrolnej a revíznej komisie FK  

d. volí a odvoláva dvoch štatutárnych zástupcov združenia, ktorí konajú v mene 

združenia navonok, disponujú finančnými prostriedkami v rámci schváleného 

rozpočtu, ako aj vo všetkých veciach vo vzťahu k iným subjektom. Na platnosť 

písomného právneho úkonu sa vždy vyžaduje podpis oboch štatutárov 

e. schvaľuje správu o činnosti združenia a správu o hospodárení združenia za príslušný 

kalendárny rok predloženú výborom FK, ako aj správu kontrolnej a revíznej komisie 

FK 

f.    rozhoduje o zlúčení združenia s iným združením, resp. o zániku združenia a o 

spôsobe likvidácie majetku združenia 

g. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu výboru FK o vylúčení člena, ak o to 

vylúčený člen bez zbytočného odkladu požiada. 

 

6.5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná viac ako polovica riadnych 

členov s jedným riadnym hlasom a polovica riadnych členov s evidovanými 

preferenčnými hlasmi. Výsledok hlasovania je platný, ak bolo uznesenie prijaté 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných na hlasovaní. Výsledok hlasovania o prijatí 

a zmene stanov je platný, ak bolo uznesenie schválené 2/3 väčšinou evidovaných 

členov. Hlasovanie sa môže uskutočniť verejne alebo tajne. O spôsobe hlasovania 

rozhoduje valné zhromaždenie.  

 

6.6. Valné zhromaždenie združenia hlasuje podľa týchto zásad: 

a.    každý riadny člen združenia, ktorý má ku dňu konania valného zhromaždenia platný  

členský preukaz, má jeden riadny hlas  

b. riadni členovia, ktorí finančne alebo materiálne podporovali združenie v 

hodnotenom období za uplynulých 12 mesiacov pred konaním VZ majú preferenčné 

hlasy podľa týchto kritérií:  

i. jeden preferenčný hlas za každých 2 500 eur plnenia vo forme 

finančného daru  

ii. jeden preferenčný hlas za každých 2 500 eur finančného plnenia na 

základe obchodnej, nájomnej alebo reklamnej zmluvy. Prípadná DPH, 

ktorú FK musí odviesť na základe takejto zmluvy alebo náklady za 

výrobu reklamy sa do tohto finančného plnenia nezapočítavajú 

iii. preferenčné hlasy sú pri hlasovaní rovnocenné s riadnymi hlasmi 

iv. riadne a  preferenčné hlasy môže vykonávať aj splnomocnená osoba na 

základe písomne udeleného splnomocnenia. Prijímateľom hlasov zo 

splnomocnenia môže byť len riadny člen  

v. žiadny člen nemôže mať pri hlasovaní vlastnými a splnomocnenými 

prenesenými hlasmi viac ako 30 % hlasov prítomných na valnom 

zhromaždení počas jeho rokovania  

vi. výbor FK zabezpečí zoznam členov s množstvom evidovaných 

riadnych a preferenčných hlasov vrátane splnomocnením prenesených 

hlasov tak, aby bol verejne dostupný v miestnosti konania valného 

zhromaždenia združenia pred jeho otvorením. 

 

6.7. Zasadnutie valného zhromaždenia vedie prezident združenia alebo ním poverený člen 

združenia. Návrhy na zmenu stanov FK, návrh uznesenia a iné návrhy predkladá 

návrhová komisia.  
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6.8. Ak sa valné zhromaždenie neuskutoční pre neúčasť nadpolovičnej väčšiny riadnych 

členov oprávnených hlasovať, výbor FK zvolá do 7 dní mimoriadne valné 

zhromaždenie, ktoré bude uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní minimálne 30 % 

riadnych členov oprávnených hlasovať. 

 

Článok VII 

Výbor FK 

 

7.1. Výbor FK (ďalej len výbor) je výkonným a štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi 

jeho činnosť v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia FK a zodpovedá sa 

mu za výsledky svojej činnosti.  

 

7.2. Výbor môže mať 3 až 7 členov v zložení:  

a. prezident FK  

b. viceprezident FK  

c. generálny manažér FK  

d. členovia výboru FK 

Za výbor konajú štatutárni zástupcovia združenia: prezident a viceprezident a/alebo 

generálny manažér. Na platnosť písomného právneho úkonu sa vždy vyžaduje podpis 

dvoch štatutárnych zástupcov.  

 

7.3. Funkčné obdobie člena výboru je päť rokov v danom volebnom období. 

 

7.4. Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát štvrťročne. Výbor zvoláva 

prezident FK alebo ním poverený člen výboru FK. Výbor je schopný uznášať sa, ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Ak sa pri hlasovaní vo výbore dosiahne 

rovnosť hlasov, rozhoduje hlas prezidenta FK.  

 

7.5. Výbor rozhoduje o všetkých veciach a zásadných koncepčných otázkach, pokiaľ nie sú 

zverené do pôsobnosti rozhodovania valného zhromaždenia.  

 

7.6. Do pôsobnosti výboru patrí: 

a. príprava a schvaľovanie predpisov a pokynov vnútroorganizačného charakteru 

(napr. organizačný poriadok, smernice týkajúce sa hospodárenia s majetkom a pod.) 

b. schvaľovanie realizačných tímov pre všetky družstvá a vekové kategórie hráčov FK 

a náplne práce 

c. schvaľovanie zmlúv súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi všetkých 

zamestnancov, dobrovoľníkov, trénerov a ostatných organizačných zamestnancov, 

rozhodovanie o vytváraní a rušení pracovných miest a funkcií v združení 

d. rozhodovanie o príspevkoch, podpore a daroch členom FK, ako aj iným fyzickým a 

právnickým osobám 

e. prijímanie nových členov a rozhodovanie o vylúčení členov združenia 

f.    vytváranie komisií ako odborných poradných orgánov výboru 

g. rozpracúvanie uznesení valného zhromaždenia 

h. rozhodovanie o zásadných otázkach činnosti združenia na príslušný kalendárny rok 

i.    vypracovanie a predkladanie správy o činnosti a správy o hospodárení združenia za 

uplynulé obdobie valnému zhromaždeniu 
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j.    disponovanie s majetkom FK, ktorého obstarávacia hodnota je nižšia ako 5 000 eur, 

slovom: päťtisíc eur 

k. zabezpečenie športovo-technickej časti činnosti FK, najmä materiálne, organizačné, 

obsahové a personálne či iné podmienky potrebné na riadnu činnosť jednotlivých 

družstiev FK 

l.     koordinácia činnosti jednotlivých komisií FK ako iniciatívnych a poradných 

orgánov FK 

m. dodržiavanie a plnenie noriem a uznesení SFZ a BFZ 

n. spolupráca s inými subjektmi futbalového hnutia na Slovensku a v zahraničí. 

 

7.7. Členstvo vo výbore zaniká: 

a. uplynutím volebného obdobia 

b. vzdaním sa funkcie 

c. zánikom členstva v združení 

d. úmrtím 

e. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo jej obmedzením 

f.     právoplatným rozhodnutím súdu o odsúdení pre úmyselný trestný čin 

g. trvalou neschopnosťou vykonávať funkciu vo výbore 

h. odvolaním z funkcie valným zhromaždením. 

 

Článok VIII 

Kontrolná a revízna komisia FK 

 

8.1. Kontrolná a revízna komisia je nezávislým kontrolným a revíznym orgánom združenia. 

 

8.2. Kontrolná a revízna komisia vo svojej pôsobnosti najmä: 

a. kontroluje hospodárenie s majetkom združenia získaným vlastnou činnosťou, 

dodržiavanie rozpočtu, správnosť a včasnosť finančných operácií 

b. signalizuje orgánom zduženia zistené nedostatky s návrhmi na opatrenia 

c. predkladá písomné stanovisko k správe o hospodárení za príslušný kalendárny rok 

d. vykonáva kontrolu použitia účelových prostriedkov zo strany SFZ, BFZ, BSK a 

obce 

e. dbá na dodržiavanie stanov združenia, uznesení valného zhromaždenia a rozhodnutí 

výboru  

f.     môže dať podnet na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia 

g. eviduje, vybavuje a rieši sťažnosti, podnety a oznámenia členov 

h. vypracováva a predkladá valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti.  

 

8.3. Kontrolná a revízna komisia má troch členov. Jej predsedu a členov komisie volí valné 

zhromaždenie na obdobie piatich rokov. 

 

8.4. Predseda kontrolnej a revíznej komisie alebo ním splnomocnený člen má právo 

zúčastňovať sa na rokovaní výboru s poradným hlasom.  

 

8.5. Zasadnutie členov kontrolnej a revíznej komisie zvoláva jej predseda najmenej tri razy v 

kalendárnom roku.  

 

8.6. Kontrolná a revízna komisie je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

jej členov a na platnosť jej uznesenia sa vyžaduje, aby ho schválila aspoň polovica jej 

členov.  
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8.7. Kontrolná a revízna komisia predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu 

združenia. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

FINANCOVANIE, HOSPODÁRENIE A MAJETOK 

 

ČLÁNOK IX 

Financovanie FK 

 

9.1. Združenie na realizáciu svojej činnosti, plnenie cieľov, poslania a úloh združenia 

získava finančné prostriedky najmä: 

a. z príjmov z členských príspevkov  

b. z príjmov od sponzorov, na základe záväzkov vyplývajúcich z príslušných zmlúv 

c. z dobrovoľných príspevkov, dotácií a darov 

d. z prevádzky športových ihrísk a štadiónov 

e. z činností spojených s organizovaním športových podujatí 

f.     z iných činností spojených so športom 

g. z doplnkovej podnikateľskej, spoločensko-výchovnej a kultúrnej činnosti 

uskutočnenej v súlade so stanovami združenia. 

 

9.2. Združenie môže vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť zameranú na 

vytváranie materiálnych predpokladov na rozvoj svojej činnosti pri napĺňaní cieľov 

združenia. Ide najmä o získavanie príjmov od sponzorov, tvorbu finančných 

prostriedkov prostredníctvom vlastných aktivít, a to najmä zriaďovaním vlastných 

hospodárskych a účelových zariadení, prevádzkovaním telovýchovných zariadení, 

prenajímaním priestorov a objektov, poskytovaním služieb spojených s prevádzkovaním 

prenajatých priestorov a objektov, sprostredkovaním inzercie a reklamy, vrátane 

prenájmu reklamných plôch na štadióne a v jeho okolí, ako aj prevádzkovaním 

stravovacích zariadení, bufetov a nápojových automatov. Podrobnosti týkajúce sa tejto 

činnosti FK v prípade potreby ustanoví smernica o hospodárení s majetkom FK, ktorú 

navrhuje a schvaľuje výbor. 

 

Článok X 

Majetok a zásady hospodárenia FK 

 

10.1. Majetok združenia tvoria finančné prostriedky na účtoch vedených v peňažných 

ústavoch, nehnuteľný a hnuteľný majetok, pohľadávky, iné majetkové práva, know-how 

odborno-metodického personálu, ako aj majetkové práva spojené s realizáciou športovej 

činnosti jednotlivých družstiev. 

 

10.2. Zdrojom majetku je: 

 a.    príjem zo sponzorských zmlúv, dobrovoľných príspevkov, dotácií a darov 

 b.    príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti 

 c.    príspevky členov 

 d.    príjem z prenájmu reklamných plôch, štadióna, ihrísk, bufetu 

 e.    príjem z organizovania a zabezpečovania športových podujatí. 
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10.3. Združenie hospodári okrem vlastného hnuteľného a nehnuteľného majetku aj s 

majetkom vo vlastníctve obce Ivanka pri Dunaji a iných právnych subjektov, a to na 

základe zmluvne upravených vzťahov.  

 

10.4. Majetok, s ktorým združenie hospodári, nemôže byť predmetom ručenia za záväzky 

iných fyzických ani právnických osôb voči tretím osobám. 

 

10.5.  Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými normami, vlastnými predpismi a 

schváleným rozpočtom na príslušný rok. 

  

10.6. Podrobnosti o hospodárení s majetkom združenia a podrobnosti o oprávnení disponovať 

s majetkom združenia upraví v prípade potreby výbor v smernici o hospodárení s 

majetkom združenia.  

 

10.7. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti sa môžu použiť len na podporu cieľa združenia. V 

záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu 

vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním 

cieľov a poslania združenia, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.  

 

10.8. Osoby oprávnené disponovať s finančnými prostriedkami a ostatným majetkom 

združenia sú povinné dodržiavať ustanovenia týchto stanov a ustanovenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

10.9. V súlade s ustanovením § 32 ods. 1 zákona o DPH od dane sú oslobodené aj služby, 

ktoré FK ako nezisková organizácia dodáva svojim členom, ak za tieto služby 

nepožaduje od člena úhradu, ale len členské príspevky, a na poskytnutie týchto služieb 

má člen právo podľa stanov alebo iných pravidiel schválených FK. Ide teda o prípady, 

keď náklady na služby sú pokryté členskými príspevkami. 

 

10.10. V súlade s ustanovením § 33 zákona o DPH platí, že vstupné na športové podujatie nie 

je oslobodené od DPH. Od DPH je však oslobodená športová činnosť FK ako 

neziskovej organizácie, ktorú FK poskytuje svojim členom aj nečlenom, ktorí sa priamo 

zúčastňujú na športe. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

PRECHODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok XI 

Zánik združenia 

 

11.1. Združenie môže zaniknúť: 

a. dobrovoľným rozpustením 

b. zlúčením s iným združením 

c. rozhodnutím ministerstva vnútra podľa § 12 ods. 3 zák. č. 83/1990 Zb. o  

združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

 

11.2. O zániku podľa ods. 11.1. písm. a. a b. rozhoduje valné zhromaždenie, alebo na základe 

jeho poverenia výbor, ak tak rozhodne aspoň dvojtretinová väčšina všetkých hlasov 
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členov združenia, resp. výboru. O zániku podľa ods. 11.1. písm. c rozhoduje 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

 

11.3. Pri zániku združenia vymenuje výbor likvidátora, ktorý vykoná jeho majetkové 

vysporiadanie. Zánik združenia oznámi valné zhromaždenie, alebo na základe jeho 

poverenia výbor Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od skončenia majetkového 

vysporiadania. 

 

11.4. Zmena stanov FK schválená valným zhromaždením združenia dňa 14. februára 2020 

nadobúda účinnosť dňa 14. februára 2020. Týmto strácajú platnosť pôvodné stanovy 

registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-

2680 zo dňa 6. augusta 1990 a ich zmena registrovaná pod číslom VVS/1-900/90-2680 

zo dňa 30. septembra  2005. 

 


