
STANOVY KLUBU Kensei Dojo Senec  

                            
Článok 1

Názov a sídlo
 
a/ Kensei Dojo Senec  (ďalej len Klub)  je dobrovoľným združením občanov,  ktoré sa 
            vytvorilo v zmysle  zákona č.83 / 1990 Zb. a svojím prostredníctvom vykonáva 
            záujmovú činnosť v oblasti bojových umení a športu,

b/ Politická činnosť v Kensei Dojo Senec  je neprípustná.

c/ Sidlom Klubu  je Sokolská 15, 903 01, Senec, Slovenská republika

Článok 2
Cieľ činnosti

Cieľom činnosti Klubu je:

a/       štúdium a šírenie tradičného okinawského karate, kobudo, japonského šermu (kenjutsu, 
          iaijutsu, jojutsu) a iných bojových umení, podľa uznesenia klubu,

b/       rozvoj výkonnostného športu, 

c/       vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia členov Klubu, zvyšovať telesnú a 
          duševnú zdatnosť  a športovú výkonnosť, zároveň vytvárať podmienky pre  možnosť 
          pravidelného rekreačného športu  pre všetky vekové kategórie,

d/       obhajovať, riešiť a presadzovať spoločné záujmy a potreby členov Klubu v oblasti 
          športu a telovýchovy,

e/       spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s organizáciami združujúcimi športovcov   
          a športové kluby, v ktorých sa trénuje karate, kobudo, japonský šerm a iné bojové 
          umenia,

f/      spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s organizáciami združujúcimi osoby aktívne 
          v rozvíjaní vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou, Českou republikou, 
         Okinawou a Japonskom, 
 
g/       rozvíjať činnosť v oblasti :

- tradičné karate,
- športové karate,
- sebaobrana,

            - kobudo,
            - japonský šerm (kenjutsu, iaijutsu, jojutsu),

- prípadne iných bojových umení podľa uznesení výboru Klubu.
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Článok 3
Členstvo v Klube           

a/  Členstvo môže byť : riadne           -  individuálne
         

                                               pridružené     -  individuálne
                                                                     - členstvo právnickej osoby

 
                                               čestné

b/ Individuálne členstvo (riadne/pridružené) je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan 
            SR bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, 
            pohlavia a veku i cudzí štátny príslušník, pokiaľ  má trvalé bydlisko v SR, súhlasí s 
            týmito stanovami a výbor Klubu schváli jeho prijatie za člena.

c/ O prijatí individuálneho člena rozhoduje výbor Klubu  na základe písomnej prihlášky.

d/ Doklad o individuálnom (riadnom/pridruženom) členstve je platný členský preukaz 
            Klubu, ktorý je podmienkou účasti na  akciách Klubu. Jeho platnosť je podmienená 
            zaplatením členských príspevkov.

e/ Členstvo právnickej osoby vzniká na základe písomnej prihlášky podpísanej jej 
            štatutárnym orgánom.

f/ O prijatí  pridruženého člena rozhoduje výbor Klubu na základe písomnej prihlášky a 
            zaplatenia členského príspevku pre pridruženého člena.

g/ Doklad o pridruženom členstve je platný členský preukaz Klubu a príjmový 
            pokladničný doklad o zaplatení členského príspevku pridruženého člena, ktorý je 
            podmienkou účasti na  akciách  Klubu .

h/ Čestné členstvo môže výbor Klubu udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám za 
            osobitné zásluhy o rozvoj karate, kobudo, japonského šermu a telesnej kultúry.

Článok 4
Práva a povinnosti členov Klubu  

a/ Práva riadnych členov klubu :
- zúčastňovať sa podľa svojich potrieb,  záľub  alebo záujmov telovýchovných, 

   športových a iných obdobných aktivít a akcií usporiadaných Klubom za podmienok 
   stanovených pri ich organizovaní,
- zúčastňovať sa členských schôdzí,

-  zúčastňovať  sa  rokovaní  orgánov,  na  ktorých  sa  hodnotí  jeho  činnosť, 
správanie a 
   chovanie,
- dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď,
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- mať pasívne volebné právo.
- mať aktívne volebné právo.

            - mať právo veta.
b/ Práva pridružených členov Klubu :

- zúčastňovať sa podľa svojich potrieb,  záľub  alebo záujmov telovýchovných, 
   športových a iných obdobných aktivít a akcií usporiadaných Klubom za podmienok 
   stanovených pri ich organizovaní,
- zúčastňovať sa členských schôdzí,

-  zúčastňovať  sa  rokovaní  orgánov,  na  ktorých  sa  hodnotí  jeho  činnosť, 
správanie a 
   chovanie,
- dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď,

            - mať aktívne volebné právo  

c/ Člen Klubu má povinnosti:
- dodržiavať zákony a iné právne normy Slovenskej republiky ako aj iných štátov,
- zdržať sa takého konania, ktorým by bolo nemorálne a poškodzovalo dobré meno 
   karate, kobudo, japonského šermu, Klubu a jeho členov,
- dodržiavať stanovy Klubu,
- podieľať sa na činnosti Klubu,
- chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci Klubu,
- riadne platiť schválené členské príspevky a poplatky.

d/ Vznik členstva :
- u riadnych členov schválením výborom Klubu po vyplnení prihlášky a zaplatení 

              členských poplatkov,
- u pridružených členov schválením výborom Klubu po vyplnení prihlášky a zaplatení 
  členských poplatkov.

e/ Zánik členstva :
- vystúpením člena,
- vylúčením pre hrubé porušenie alebo opakované menej závažné porušenie stanov,
- úmrtím člena,
- zánikom Klubu,

-  opakovaným nezaplatením  členských  poplatkov  najmenej  za  tri  mesiace, 
pokiaľ toto   
   nebolo schválené výborom.

          
                                                                   Článok 5

Orgány klubu

a/ ČLENSKÁ SCHÔDZA
- je najvyšším orgánom Klubu, 
- koná sa najmenej 1 x ročne,

- zvoláva ju prezident výboru Klubu na základe uznesenia výboru, v termíne 
podľa 
   uznesenia, môže však byť zvolaná aj :

- generálnym sekretárom výboru Klubu,
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- výborom Klubu, pokiaľ tento uznesením prezidenta zaviazal k jej zvolaniu a 
   tento tak nechce alebo nemôže učiniť,

-  zvolanie schôdze sa oznamuje na tréningoch oznamom minimálne 14 dní vopred,
- členská schôdza schvaľuje :

- stanovy Klubu predkladané výborom, ich zmeny a doplnky,
- vznik Klubu, názov Klubu a jeho symboliku,
- správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu,
- plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie,

- volí a odvoláva 
- prezidenta Klubu,
- členov výboru,
- revíznu komisiu.

- je uznášania schopná, pokiaľ je prítomných viac ako 50% riadnych členov Klubu s 
              platným preukazom a zaplatenými členskými príspevkami,

- pokiaľ schôdza nie je uznášania schopná, výbor zvolá opakovanú členskú schôdzu  
              spôsobom ako v predchádzajúcom prípade v lehote najskôr do 14 dní najneskôr do  
              30 dní.

b/ VÝBOR
- sa skladá z :

- prezidenta
   - generálneho sekretára
   - hospodára

- výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi
- riadi činnosť Klubu v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,

   - obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály  na 
              tieto rokovania,

- volebné obdobie výboru je 4 roky,
- pokiaľ niekto z členov výboru počas volebného obdobia prestane byť členom Klubu, 

              alebo sa vzdá členstva vo výbore, môže výbor kooptovať nového člena výboru,
- pokiaľ výbor kooptuje nových členov výboru za dvoch zvolených členov výboru, je 

              povinný zvolať do 30 dní členskú schôdzu a zvoliť nový výbor,

c/ REVÍZOR 
- revízor je osoba volená členskou schôdzou, 
- funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom vo výbore Klubu 
- za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi,
- kontroluje hospodárenie Klubu, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje   

              opatrenia na ich  odstránenie,
- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
- spracúva rozbor hospodárenia za hodnotiace obdobie a ročný návrh rozpočtu,
- volebné obdobie revízora je 4 roky.
-  pokiaľ  revízor  prestane  vykonávať  svoju  funkciu,  je  výbor  na  základe  tejto 
skutočnosti    povinný zvolať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti členskú schôdzu 
za účelom  voľby  nového revízora,
- revízor môže v odôvodnených prípadoch vyžiadať spoluprácu audítora.

d/ ŠTATUTÁRNY ORGÁN A ZASTUPOVANIE
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Menom Klubu sú oprávnení navonok vystupovať a konať : 
-   prezident,

            -  generálny sekretár,
- ďalší členovia klubu splnomocnení prezidentom alebo generálnym sekretárom v 

               rozsahu podľa splnomocnenia.
Na  platnosť  písomného  právneho  úkonu  v  hospodárskych  veciach  sa  vyžaduje  podpis 
jedného štatutára.
                                                                   Článok 6

 Majetok a hospodárenie 

a/  Klub má vo vlastníctve hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. 
             Na základe zmluvných vzťahov užíva národný, obecný, prípadne iný nehnuteľný aj 
             hnuteľný  majetok o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.
b/ Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Zdrojom hospodárenia sú:

- príjmy z členských príspevkov, telovýchovnej, športovej, spoločenskej činnosti,
- z darov od fyzických osôb, príspevkov, dotácií a grantov právnických osôb,
- ostatné príjmy v zmysle zákonov platných v SR, určené na podporu výkonnostného 

a vrcholového športu.

 
Článok 7

Zánik Klubu 

Klub zaniká na základe rozhodnutia členskej schôdze.  Členská schôdza pri  zániku Klubu 
vymenuje likvidátora, ktorý vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží 
podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik Klubu po ukončení likvidácie oznámi do 15 dní 
Ministerstvu vnútra SR.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

a/ Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 31.08.2007. 
b/ Ich výklad vykonáva výbor klubu Kensei Dojo Senec. Nadobúdajú platnosť dňom 
            registrácie stanov a zmeny stanov splnením oznamovacej povinnosti na Ministerstve 
            vnútra SR.
c/ Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, 
             predpismi SZTK vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky.
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