Bratislavský šermiarsky spolok
S T A N OV Y

I.
Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia je „Bratislavský šermiarsky spolok“. Združenie je
nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa podieľajú na realizovaní cieľov združenia
uvedených v bode II.
Sídlom združenia je Jaseňová 1915/1, 90031 Stupava.
Pôsobnosť spolku je vymedzená Stanovami spolku a Programovým vyhlásením spolku.

II.
Ciele
Bratislavský šermiarsky spolok je zoskupenie ľudí venujúcich sa výskumu, rekonštrukcii
a praktickému cvičeniu historických európskych bojových umení a remesiel.
Cieľom združenia je pomocou systematického výskumu, výkladu a praktizácie oživiť
a popularizovať pôvodné európske bojové umenia, analyzovať ich status quo v historickom
kontexte strednej Európy. Združenie si ďalej kladie za úlohu budovať pozitívny vzťah členov
k cvičeniu, zdravej životospráve a k vlastnej histórii. Cieľom združenia je takisto pozitívne
reprezentovať Slovenskú republiku na rôznych medzinárodných podujatiach zaoberajúcich sa
historickými európskymi bojovými umeniami.
Spolok bude rozvíjať svoje aktivity výskumnou, vzdelávacou, praktickou, publikačnou
a informačnou činnosťou. Spolok bude tiež organizovať verejné semináre a stretnutia
praktizantov zaoberajúcich sa podobnou činnosťou.

III.
Členstvo v združení
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako
18 rokov, ktoré v čase svojej žiadosti pôsobia v združení viac ako jeden kalendárny rok a majú
status čakateľa na členstvo. Čakateľom na členstvo sa rozumie každá osoba, ktorá sa začne
podieľať na verejných aktivitách združenia a je zapísaná v registroch spolku. Členstvo v združení
vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo a následným rozhodnutím Predsedníctva.
Pod rozhodnutím sa rozumie hlasovanie, kde sa ku schváleniu žiadosti vyžaduje súhlas
minimálne dvoch tretín členov Predsedníctva.
Členstvo zaniká:
 písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia





vylúčením člena z dôvodu nerešpektovania stanov, a to súhlasom aspoň dvoch
tretín Predsedníctva, alebo vylúčením z dôvodu závažného previnenia sa voči
zákonom Slovenskej republiky
úmrtím člena
zánikom združenia

Zánik členstva na základe vylúčenia z horeuvedených dôvodov je platný v deň
hlasovania. Vylúčený člen sa ďalej nemôže podieľať na správe alebo reprezentácii združenia.
Práva a povinnosti člena:
 člen má právo aktívne sa zúčastňovať a podieľať na činnosti združenia
 voliť a byť volený do orgánov združenia
 byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia
 dodržiavať stanovy združenia
 plniť uznesenia orgánov združenia
 platiť členský príspevok vo výške stanovenej Predsedníctvom a odsúhlasenej
Členskou schôdzou

IV.
Práva a povinnosti členov
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.
Členovia majú právo voliť do orgánov združenia, podieľať sa na jeho činnosti a využívať
majetok združenia v súlade s jeho stanovami.

V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. Členská schôdza
2. Predsedníctvo
3. Predseda
4. Revízor
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia.
Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastní aspoň polovica jej členov.
Rozhodnutia Členskej schôdze sú prijímané dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
Členskú schôdzu zvoláva minimálne raz ročne Predsedníctvo písomnou pozvánkou
zaslanou všetkým členom združenia aspoň 3 dni vopred.
Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:








prijímať a meniť stanovy združenia
voliť a odvolávať členov Predsedníctva
schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
rozhoduje o iných záležitostiach, ktoré sú predložené Predsedníctvom
rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením,
rozdelením alebo dobrovoľným rozpustením

2. Predsedníctvo je výkonný orgán, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu.
Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
 riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu
 voliť spomedzi seba a odvolávať Predsedu, ktorý reprezentuje združenie navonok
 hlasovať o prijatí členov po splnení podmienok pre žiadateľov určnených v bode
III.
 zvolávať a obsahovo pripravovať rokovanie najvyššieho orgánu a
pripravovaťzákladné materiály na tieto rokovania
 rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
 rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do
právomoci Členskej schôdze alebo ktoré si Členská schôdza vyhradila
3. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia.
Do pôsobnosti Predsedu patrí:
 podpisovať úradné listiny a iné styčné dokumenty združenia
 aktívne sa podieľať na riadení združenia
 zvolávavať mimoriadne zasadnutia Členskej schôdze
 reprezentovať združenie
4. Revízor je kontrolným orgánom združenia, tvorí ho jeden člen združenia volený Členskou
schôdzou. Revízor svojou činnosťou zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom
orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.
Do pôsobnosti Revízora patrí:
 kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje jednotlivé orgány na nedostatky a
navrhuje opatrenia na ich odstránenie
 kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov a iných všeobecne
závažných predpisov

VI.
Hospodárenie združenia
Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so
všeobecne záväznými predpismi.

Zdrojmi majetku združenia sú:
 členské príspevky
 dary od fyzických osôb
 dotácie a granty od právnických osôb
 iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi
Výnosy z majetku z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
Súpis majetku združenia, hospodárenie s ním a jeho ochrana sa vykonáva v súlade so všeobecne
záväznými predpismi a podlieha kontrole Revízora.

VII.
Zánik združenia
O zániku združenia, jeho rozdelení alebo zlúčení s iným spolkom rozhoduje Členská
schôdza v súlade so stanovami združenia.
Združenie zaniká:
 dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
 právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
Členská schôdza má právo vymenovať likvidátora. Pokiaľ sa tohto práva vzdá alebo nie je
uznášaniaschopná, likvidátora určí Predsedníctvo. Likvidátor vyrovná všetky záväzky združenia
a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Členskej schôdze, respektíve Predsedníctva
združenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

VIII.
Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Členskou schôdzou na zasadnutí dňa
25.1.2012.
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie.

