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TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M+M BRATISLAVA
pri ZŠ OSTREDKOVÁ
STANOVY
ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Názov, sídlo, adresa a pôsobnosť organizácie
1.1 Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková (ďalej TŠK
M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková alebo TŠK M+M ) je občianske
združenie založené v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združení občanov
v znení neskorších predpisov a zároveň športovou organizáciou
(športovým klubom) zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení
neskorších predpisov.
1.2 TŠK M+M je dobrovoľným združením združujúcim
a ostatných záujemcov o súťažné formy tanca.

športovcov

1.3 TŠK M+M je právnickou osobou s právnou subjektivitou založenou
podľa práva Slovenskej republiky s prideleným IČO: 31 785 131,
zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom
MV SR pod č. VVS/1-900/90-13491 a v registri právnických osôb
v športe pod (IDPO) č. 1100.
1.4 TŠK M+M je nepolitická organizácia, jeho cieľom nie je vytváranie zisku.
1.5 TŠK M+M sa vo svojej činnosti pri odbornej a metodickej stránke riadi
okrem iného uzneseniami, nariadeniami a internými predpismi
Slovenského zväzu tanečných športov (SZTŠ), ktorého je členom.
1.6 TŠK M+M pôsobí v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v súlade
právnym poriadkom danej krajiny.
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ČLÁNOK 2
2.1 Presný názov je:
Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
Skrátená verzia:
TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
Používaná skratka:
TŠK M+M Bratislava
TŠK M+M
2.2 Sídlom TŠK M+M je: Ostredková 3234/14, 821 02 Bratislava.
2.3 Symbolom združenia je logo s názvom TŠK M+M .
2.4 V zahraničnom styku používa TŠK M+M názov:
DANCESPORT CLUB M+M BRATISLAVA
v skratke DSC M+M Bratislava
TANZSPORTCLUB M+M Bratislava
v skratke TSC M+M Bratislava
2.5 Webové sídlo združenia: http.//www.tskmm.sk

ČLÁNOK 3
PREDMET ČINNOSTI A HLAVNÉ ÚLOHY TŠK M+M
3.1 Predmetom činnosti TŠK M+M je športová činnosť: tanečný šport
vykonávaný na rekreačnej (amatérskej) a výkonnostnej a vrcholovej
úrovni vrátane podpory talentovaných a aktívnych športovcov.
3.2 Medzi hlavné úlohy TŠK M+M patrí formou čo najúčinnejšej propagácie
tanečného športu získavať deti a mládež pre tento druh aktívnej
športovej činnosti, využívať ich voľný čas a poskytovať im odbornú
starostlivosť, vyhľadávať a podporovať talentovaných i ostatných
aktívnych športovcov, zapájať sa do programu boja protidrogovej
závislosti a iným toxikomániam vrátane dopingu.
3.3 Za vyššie uvedeným účelom TŠK M+M spolupracuje a koordinuje
svoju činnosť s inými športovými organizáciami a záujmovými
združeniami na území mesta Bratislavy, SR a v zahraničí.
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3.4 V rámci športových tréningov cieľavedome vychováva (vedie) členov
TŠK M+M k športovému a spoločenskému správaniu sa a tréningovým
systematickým procesom zvyšuje ich fyzickú a psychickú zdatnosť
a odolnosť, podporu ich zdravia a aktívne využívanie voľného času.
3.5 TŠK M+M spája úsilie obyvateľov, rodičov detí, a ďalších fyzických
a právnických osôb s cieľom vytvoriť predpoklady pre efektívne
a organizované využívanie voľného času detí a mládeže, združuje
finančné prostriedky, vytvára tréningové podmienky a zabezpečuje
výkon úspešnej aktívnej športovej činnosti svojich členov.
3.6 TŠK M+M vyvíja svoju činnosť rôznymi smermi, najmä:
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

3.6.5
3.6.6

3.6.7
3.6.8

3.6.8

poskytuje svojim členom a ostatným záujemcom poradenskú
informačnú službu o aktuálnom dianí v oblasti tanečného športu,
súťaží, súťažných podmienok a dosahovania výkonnostných tried,
na riešenie konkrétnych podmienok používa postupy podľa stanov
SZTŠ transformované do vlastných podmienok TŠK M+M ,
zabezpečuje registráciu aktívnych členov v SZTŠ a slovenskom
športovom portáli a umožňuje a napomáha im pri účasti na športových
súťažiach v súťažnom tanečnom športe,
pravidelnou súťažnou činnosťou, metodickou, organizačnou i hospodárskou podporou vytvára TŠK M+M prostredie pre masové
zapojenie záujemcov o rekreačnú formu tanečného športu i pre
dosiahnutie najvyššej výkonnostnej úrovne najlepších jednotlivcov
a kolektívov,
organizuje a zabezpečuje a organizuje pre svojich členov
a ostatných záujemcov odborné, spoločenské, kultúrne a športové
podujatia a súťaže,
zabezpečuje vytvorenie a udržiavanie vhodných tréningových
podmienok a ich financovanie z vlastných zdrojov (členské),
prostredníctvom sponzorov a z verejných zdrojov (napríklad
MŠVVaŠ SR, MČ, VUC),
vhodným spôsobom informuje svojich členov a ostatnú verejnosť
o svojich aktivitách,
Poslanie združenia sa napĺňa cestou plnenia cieľov a úloh
združenia na vymedzený časový úsek rozdelených do základných
oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmäprostredníctvom hlavných
činností združenia a v súčunnosti s členmi združenia.
TŠK M+M oboznamuje svojich členov (zákonných zástupcov)
s internými predpismi SZTŠ, ako aj s uzneseniami prezídia SZTŠ.
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ČLÁNOK 4
ČLENSTVO

Formy členstva, podmienky a vznik členstva, zánik členstva.
4.1. FORMY ČLENSTVA
a/

Riadnym členom TŠK M+M BRATISLAVA sa môže stať každý právne
spôsobilý občan SR ako aj občan inej štátnej príslušnosti, ktorý v prihláške
sa zaviaže rešpektovať Stanovy TŠK M+M , jeho organizačný poriadok,
finančný poriadok a stanovy SZTŠ. Súčasťou prihlášky musí byť zaplatenie
vstupného členského príspevku a základného členského príspevku.
Členstvo je potvrdené evidenciou v zápisnici predsedníctva klubu.

b/

Čestným členom TŠK M+M sa môže stať jednotlivec, ktorý sa
mimoriadnym, významným spôsobom zaslúžil o rozvoj tanečných
športov , ak takéto ponúknuté členstvo prijme.

4.2. PODMIENKY A VZNIK ČLENSTVA:
4.2/1 Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky, zaplatením
zápisného poplatku a členského príspevku TŠK M+M podľa
finančného poriadku klubu.
4.2/2 Čestné členstvo vzniká prijatím členstva ponúknutého na základe
rozhodnutia členskej schôdze o jeho udelení, a po
návrhu
a schválení na členskej schôdzi TŠK M+M.
4.2/3 Členstvo v TŠK M+M je dobrovoľné, nezávislé od štátnej, politickej,
náboženskej či inej príslušnosti alebo národnosti.
4.2/4 Pre platnosť členstva v SZTŠ u osôb mladších ako 18 rokov je
podmienkou platnosti členstva písomný súhlas ich zákonného
zástupcu .
4.3 ZÁNIK ČLENSTVA
4.3/1 Riadne členstvo v TŠK M+M zaniká:
4.3.1/1 vystúpením – ak o to člen písomne požiada, uvedenie
dôvodu sa nevyžaduje,
4.3.1/2 vyškrtnutím – na základe rozhodnutia predsedníctva TŠK
M+M po zistení, že si člen nesplnil základnú členskú
povinnosť – nezaplatil členský príspevok,
4.3.1/3 vylúčením – na základe rozhodnutia predsedníctva TŠK
M+M po závažnom, alebo opakovanom porušení Stanov,
Organizačného poriadku , alebo Finančného poriadku a iných
právnych predpisov TŠK M+M .
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4.3/2 Čestné členstvo zaniká rozhodnutím Členskej schôdze na základe
návrhu predsedníctva TŠK M+M.
4.3/3 Riadne členstvo a čestné členstvo v TŠK M+M zaniká automaticky:
4.3.3/1 úmrtím člena,
4.3.3/2 zánikom Klubu bez právneho nástupcu.

ČLÁNOK 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
5.1 KAŽDÝ ČLEN MÁ PRÁVO:
5.1/1 zúčastňovať sa v plnej miere na činnosti TŠK M+M,
5.1/2 požiadať o individuálne členstvo v SZTŠ za TŠK M+M , ak to
stanovy SZTŠ umožňujú,
5.1/3 zúčastňovať sa ako súťažiaci (aktívny športovec) tanečných súťaží
organizovaných a schválených SZTŠ za splnenia ostatných
podmienok určených SZTŠ,
5.1/4 byť informovaný o akciách TŠK M+M a SZTŠ,
5.1/5 byť pozvaný na členskú schôdzu, a na porady všetkých orgánov TŠK
M+M , ktorých je členom a hlasovať na nich; v prípade maloletých
členov toto právo vykonáva ich zákonný zástupca ,
5.1/6 obracať sa na ktorýkoľvek orgán TŠK M+M s otázkami,
pripomienkami a sťažnosťami, podávať návrhy na zlepšenie práce
TŠK M+M, uplatňovať právo kritiky a dialógu na pôde TŠK M+M,
5.1/7 byť zvýhodňovaný pri akciách TŠK M+M a využívať všetky ďalšie
výhody, ktoré členstvo v TŠK M+M poskytuje,
5.1/8 aktívne sa podieľať na činnosti TŠK M+M a pracovať pre jeho rozvoj,
podieľať sa, ak je k tomu vyzvaný, na práci v orgánoch TŠK M+M,
alebo v jeho komisiách,
5.1/9 odvolať sa proti rozhodnutiu ktoréhokoľvek orgánu TŠK M+M
(s výnimkou rozhodnutia členskej schôdze TŠK M+M) spôsobom
podľa Rokovacieho poriadku,
5.1/10 podávať podnety Kontrolórovi SZTŠ,
5.1/11 po dosiahnutí veku 18 rokov právo voliť a byť volený do všetkých
orgánov TŠK M+M, v prípade maloletých členov vykonáva ich
volebné právo ich zákonný zástupca ,
5.1/12 nosiť odznak, logo TŠK M+M.
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5.2

ČLENOVIA TŠK M+M MAJÚ POVINNOSŤ:

5.2/1 dodržovať stanovy a ostatné dokumenty TŠK M+M i uznesenia
príslušných orgánov TŠK M+M a dbať o dobré meno TŠK M+M,
5.2/2 platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenom termíne,
5.2/3 oznamovať evidencii všetky zmeny v identifikačných údajoch,
5.2/4 vo vzťahu k ostatným členom TŠK M+M dodržiavať pravidlá
slušného správania a zachovávať dobré mravy,
5.2/5 najneskôr na výzvu členov alebo orgánov TŠK M+M poskytnúť
spoluprácu a pomoc pri realizovaní zámerov a ostatných aktivít
Klubu (napr. pri organizovaní športových súťaží a pod.),
5.2/6 zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov TŠK M+M, ktorých je
členom.
5.2/7 na výzvu antidopingovej komisia klubu alebo SZTŠ alebo
Slovenského olympijského výboru sa podrobiť antidopingovej
kontrole.
5.2/8 Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami
zo združenia vystúpiť. Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena
vystupujúceho zo združenia povinnosti vyrovnať svoje finančné
alebo iné záväzky voči združeniu alebo členom združenia.

ČLÁNOK 6
ZÁSADY RIADENIA TŠK M+M BRATISALAVA

ZÁSADY RIADENIA A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
6.1 Všetky zasadnutia orgánov TŠK M+M sa riadia zásadami definovanými
Rokovacím poriadkom TŠK M+M .
6.2 Voľby orgánov sa vykonávajú podľa Volebného poriadku TŠK M+M.
6.3 V priebehu funkčného obdobia môžu byť orgány doplnené kooptáciou
do výšky 1/3 členov volených orgánov, ak ďalej nie je uvedené pri
jednotlivých orgánoch inak.
6.4 Funkčné obdobie volených orgánov TŠK M+M trvá 4 roky.
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ČLÁNOK 7
DOKUMENTY TŠK M+M BRATISLAVA
7.1 Základné dokumenty TŠK M+M sú:
A/ Stanovy
B/ Volebný poriadok
C/ Rokovací poriadok
D/ Finančný poriadok
E/ Organizačný poriadok
F/ Disciplinárny poriadok
7.2

Všetky dokumenty TŠK M+M musia byť zverejnené na webovom
sídle Klubu; ich platnosť a záväznosť nastáva najskôr ich zverejnením.

7.3

Všetky doterajšie dokumenty Klubu ostávajú v platnosti až do
prijatia nových dokumentov. Ak by niektoré z ustanovení doterajších
predpisov malo odporovať týmto stanovám, neuplatní sa, resp. sa
uplatní tak, aby nedošlo k porušeniu pravidiel upravených týmito
stanovami.

7.4

Rozhodnutia Predsedníctva
a Kontrolóra, ktoré majú oporu
v týchto stanovách alebo ďalších základných dokumentoch sú pre
dotknutých členov rovnako záväzné.

7.5

Ostatné dokumenty majú odporúčací charakter.

ČLÁNOK 8
ORGÁNY TŠK M+M BRATISLAVA
Orgánmi TŠK M+M sú:
A/ členská schôdza
B/ predsedníctvo
C/ kontrolná komisia/kontrolór
D/ disciplinárna komisia
A/

Najvyšším orgánom Klubu je členská schôdza.
A.1 Do jej právomoci patrí:
a) rozhodovať o vzniku, zmene a zániku klubu,
b) schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky,
c) voliť členov predsedníctva, predsedu klubu, predsedu
a členov kontrolnej komisie, členov disciplinárnej komisie,
d) prerokovávať správy o činnosti a hospodárení klubu, ako aj
zámery činnosti pre budúce obdobie,
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e) prerokovávať a schvaľovať akékoľvek otázky, ktoré si
vyhradí.
A.2 Členská schôdza sa môže konať ako riadna, alebo mimoriadna.
A.3 Riadnu členskú schôdzu je predsedníctvo TŠK M+M povinné
zvolať najmenej raz za rok. Zúčastňujú sa jej všetci členovia
osobne alebo prostredníctvom svojich zákonných zástupcov .
A.4 Riadnej členskej schôdze sa ďalej zúčastňujú členovia
predsedníctva a kontrolnej komisie TŠK M+M a pozvaní hostia.
A.5 Mimoriadnu členskú schôdzu TŠK M+M je povinné predsedníctvo
TŠK M+M zvolať, ak o to požiada viac ako 1/3 všetkých členov.
Predsedníctvo a kontrolná komisia sú oprávnené kedykoľvek
zvolať mimoriadnu členskú schôdzu.
A.6 Predsedníctvo je povinné zaslať osobám oprávneným zúčastniť
sa členskej schôdze pozvánku, návrh programu zasadnutia
a podklady na zasadnutie najmenej 15 dní pred konaním
zasadnutia; doručovanie emailom alebo prostredníctvom
sociálnej siete (napr. Whatsapp a pod.) nie je vylúčené; program
a pozvánka sa zároveň zverejní na webovom sídle Klubu.
A.7 Každý člen má právo navrhnúť' doplnenie programu členskej
schôdze. Zvolávateľ návrh doplnenia programu prijme, a zaradí
ho do programu rokovania, pokiaľ bol návrh doručený
zvolávateľovi najneskôr v 10. deň pred dňom konania členskej
schôdze. Doplnenie programu zvolávateľ zverejní aspoň 7 dní
pred dňom konania členskej schôdze.
A.8
Členskú schôdzu na začiatku zasadnutia vedie poverený člen
predsedníctva alebo zvolávateľ. Členská schôdza po zistení
svojej uznášaniaschopnosti zvolí svojho predsedu a zapisovateľa.
Zasadnutie prebieha podľa programu obsiahnutého v pozvánke
a jej doplnení postupom podľa A.7, ktorý sa schváli na začiatku
zasadnutia. Ak člen navrhne doplnenie programu rokovania,
členská schôdza rokuje o doplnenom programe až ako
o poslednom bode programu v prípade ak bol návrh na doplnenie
programu rokovania schválený nadpolovičnou väčšinou.
Výsledkom rokovania o doplnenom programe nemôže byť
prijatie rozhodnutia členskej schôdze ale len odporúčanie a
stanovisko, okrem prípadu ak by doplnenie schválili všetci
členovia Klubu.
A.9 Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov.
A.10 Rozhodnutia členskej schôdze sa prijímajú nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov. Na prijatie rozhodnutia podľa A.1
písm. b), schválenie zmluvy, predmetom ktorej je plnenie
presahujúce sumu .............. € a ďalších rozhodnutí v zmysle ust.
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§ 22 ods. 1 Zákona o športe je potrebná dvojtretinová väčšina
všetkých členov TŠK M+M .
A.11 Zo zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorá
musí obsahovať: schválený program zasadnutia; prezenčnú
listinu; zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a
spôsob prístupu k nim; dôležité vyjadrenia členov členskej
schôdze k jednotlivým bodom programu; rozhodnutia prijaté
k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania
a odlišného stanovisko člena, ktorý nesúhlasí s prijatým
rozhodnutím alebo jeho odôvodnením, ak o to požiada; meno,
priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
A.12 Predsedníctvo je povinné do 25 dní odo dňa zasadnutia zaslať
zápisnicu všetkým členom oprávneným zúčastniť sa členskej
schôdze (aspoň elektronicky, webová stránka klubu) spôsobom
zhodným pre zasielanie pozvánok.
B/

Výkonným orgánom TŠK M+M je predsedníctvo. Na jeho čele je
predseda klubu volený členskou schôdzou, ktorý je zároveň
štatutárnym orgánom TŠK M+M .
B.1 Hlavnými úlohami predsedníctva TŠK M+M sú:
B.1/1 riadenie a zodpovednosť za hospodárenie a majetok TŠK M+M.
B.1/2 riešenie špecifických otázok a potrieb jednotlivých oblastí
činnosti TŠK M+M.
B.1/3 spracovanie dokumentov a ich prípadných zmien, ich schvaľovanie, resp. predkladanie ku schváleniu členskej schôdzi TŠK M+M .
B.1/4 schvaľovanie nominácií tanečných párov a formácií na športové
súťaže SZTŠ a/ alebo stanovenie pravidiel pre tieto nominácie.
B.1/5 organizácia, koordinácia a riadenie súťaží.
B.1/6 organizovanie vzdelávacích akcií pre aktívnych športovcov
(tanečné páry).
B.1/7 predkladanie návrhov na udelenie čestného členstva TŠK M+M,
B.1/8 schvaľuje odmeny členom podľa pravidiel Disciplinárneho
poriadku,
B.1/9 vykonáva uznesenia členskej schôdze, prejednáva a predkladá
jej správy o svojej činnosti a pripravuje zásady ďalšej činnosti.
B.2 Predsedníctvo TŠK M+M má vrátane predsedu 5 členov, ktorých
volí z radov členov Klubu členská schôdza Klubu. Ďalšími členmi,
ktorí si určí Predsedníctvo na svojom prvom zasadnutí sú
podpredseda, tajomník a hospodár. Pôsobnosť medzi nimi si určí
predsedníctvo osobitným rozhodnutím. Predsedníctvo pripravuje
zámery a program činnosti Klubu, správu o činnosti a hospodárení
Klubu a predkladá ich na členskej schôdzi.
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B.3 Činnosť predsedníctva TŠK M+M riadi predseda, v dobe jeho
neprítomnosti podpredseda TŠK M+M. Podpredseda je zároveň
i štatutárnym orgánom klubu.
B.4 Predseda TŠK M+M na základe schválenia predsedníctva TŠK
M+M poveruje ostatných členov predsedníctva TŠK M+M ďalšími
funkciami.
B.5 Funkčné obdobie predsedníctva je 4 roky. V prípade, ak počas
trvania funkčného obdobia klesne počet členov predsedníctva
pod 4 osoby (v dôsledku smrti a/alebo vzdania sa funkcie), zvolá
predsedníctvo bezodkladne za účelom doplňujúcej voľby
predsedníctva členskú schôdzu.
C/

Kontrolná komisia alebo kontrolór (KK) kontroluje finančné hospodárenie,
účelnosť správy majetku, evidenciu a doklady o hospodárení Klubu.
Správu o výsledkoch kontroly hospodárenia a za príslušný rok podáva
členskej schôdzi.
C.1 Kontrolná komisia/kontrolór TŠK M+M je najvyšším kontrolným
orgánom TŠK M+M .
C.2 Kontrolná komisia/kontrolór má 1-3členov, pričom počet členov určí
členská schôdza v čase voľby.
C.3 Členovia KK TŠK M+M, nemôžu byť členmi iného orgánu TŠK
M+M.
C.4 Ak má KK viacerých členov, určí na svojom prvom zasadnutí
predsedu KK, ktorý následne riadi jej činnosť a zvoláva
zasadnutia podľa potreby.
C.5 KK má právo nahliadnuť do účtovných a iných dokladov klubu, KK
na základe podnetov alebo vlastnou činnosťou kontroluje tiež
dodržiavanie záväzných predpisov klubu (najmä stanov TŠK M+M,
ďalších predpisov Klubu, predpisov SZTŠ a zákona pri činnosti
Klubu a jeho orgánov.
C.6 KK v prípade potreby spolupracuje s kontrolórom SZTŠ.
C.7 KK podáva správy o výsledkoch kontrolnej činnosti predsedníctvu
TŠK M+M a členskej schôdzi TŠK M+M .
C.8 Kontrolór alebo poverený člen KK TŠK M+M , má právo účasti na
rokovaní predsedníctva TŠK M+M.

D/

Disciplinárna komisia (DK) je orgán riešenia sporov v TŠK M+M .
Pokiaľ DK zasadala v priebehu roka, podá to svojej činnosti správu
riadnej členskej schôdzi.
D.1 Disciplinárna komisia má 3 členov volených členskou schôdzou
z radov členov Klubu na dobu 4 rokov; členská schôdza volí
i jedného náhradníka, ktorý v prípade potreby zastupuje
chýbajúceho člena DK.

13

D.2 Členovia DK TŠK M+M, nemôžu byť členmi iného orgánu TŠK
M+M.
D.3 DK určí na svojom prvom zasadnutí predsedu DK, ktorý následne
riadi jej činnosť a zvoláva zasadnutia podľa potreby. DK oznámi
členom meno svojho predsedu.
D.4 DK rozhoduje o disciplinárnom previnení členov Klubu na podnet
orgánov TŠK M+M postupom podľa Disciplinárneho poriadku.
DK ďalej rozhoduje spory medzi členmi Klubu týkajúce sa
športovej činnosti a/alebo ich vzájomných povinností ako členov
Klubu, ak o nich nerozhoduje súd;
D.5 DK rieši spory a disciplinárne previnenia len na návrh.
D.6 Ak sa previnenie člena týka porušenia pravidiel súťaže alebo
antidopingových pravidiel, odstúpi vec príslušnej disciplinárnej
komisii SZTŠ.
D.7 Orgány TŠK M+M a ostatní členovia Klubu sú povinní na
požiadanie DK poskytnúť svoju súčinnosť za účelom objasnenia
prejednávaného disciplinárneho previnenia/sporu.
D.8 Rozhodnutia DK sú konečné. V prípade, ak členovia DK
rozhodnú o udelení najvyššieho trestu (vylúčení z Klubu), má
dotknutý člen právo odvolať sa k členskej schôdzi, ktorej zvolenie
môže navrhnúť, a ktorá o jeho vylúčení rozhodne s konečnou
platnosťou. Preskúmanie rozhodnutí o disciplinárnom treste
súdom nie je vylúčené (§ 54 ods. 5 Zákona o športe).

ČLÁNOK 9
KONANIE V MENE TŠK M+M BRATISLAVA
9.1 Za TŠK M+M konajú štatutárny zástupcovia, ktorými sú predseda
a podpredseda. Ďalej za TŠK M+M môžu konať splnomocnení
zástupcovia, ktorými môžu byť na základe osobitného písomného
splnomocnenia ďalší členovia predsedníctva .
9.2 Právo podpisovať za TŠK M+M majú predseda a podpredseda každý
samostatne vo všetkých veciach. Podpisovanie za TŠK M+M sa
vykonáva tak, že k vytlačenému alebo vypísanému názvu TŠK M+M
pripoja svoj podpis.

ČLÁNOK 10
HOSPODÁRENIE A MAJETOK KLUBU
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10.1
Klub môže nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok. Majetok
slúži k účelom, ktorý je v súlade s poslaním, cieľmi a úlohami TŠK
M+M a v záujme združených členov.
10.2

Príjmami TŠK M+M sú predovšetkým:
a) zápisné a členské príspevky členov,
b) dary,
c) dotácie od štátnych orgánov (§ 65 ods. 3 Zákona o športe),
d) príspevky na činnosť od SZTŠ a iných športových organizácií,
e) dary a príspevky sponzorov,
f) vstupné a iné príjmy z podujatí organizovaných Klubom
g) iné príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
h) podiely zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb
podľa §50 a nasl. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
i) výchovné za prestupy do iného športového klubu
j) príjmy zo zmlúv o reklame
k) príjmz zo štartovného na športové podujatia organizované
združením.

10.3

Výdavkami TŠK M+M sú predovšetkým:
a) výdavky spojené s nájmom športových priestorov
b) výdavky na odmenu odborníkov v športe,
c) príspevky aktívnym členom na ich športovú činnosť,
d) výdavky spojené s propagáciou činnosti Klubu,
e) výdavky určené poskytovateľmi dotácií alebo sponzorských
darov,
f) výdavky orgánov Klubu,
g) výdavky potrebné s organizovaním podujatí organizovaných
Klubom
h) iné výdavky nevyhnutné na hospodársku činnosť.

10.4

Zloženie a výšku členských príspevkov určuje Finančný poriadok.

10.5
Pre zabezpečenie svojho poslania, cieľov a úloh vykonáva TŠK
M+M hospodársku činnosť s cieľom získať prostriedky pre
vykonávanie tanečného športu a to najmä v týchto oblastiach:
a) poradenská činnosť v oblasti tanečného športu,
b) organizačná činnosť v oblasti tanečného športu,
c) nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj,
d) prenájom športového zariadenia a inventárov,
e) organizovanie telovýchovných a športových akcií,
f) publikačná činnosť.
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10.6
Prostriedky získané podľa odst.2 tohto článku sú určené na krytie
nákladov na činnosť TŠK M+M, neslúžia k tvorbe zisku.
10.7
Hospodárenie s finančnými prostriedkami TŠK M+M sa riadi
Finančným poriadkom TŠK M+M.
10.8
O hospodárení Klubu vedie predsedníctvo účtovnú evidenciu
a každoročne zostavuje účtovnú závierku.
10.9Členská schôdza schvaľuje zásady hospodárenia s prostriedkami Klubu,
ročný rozpočet a záverečný účet (účtovnú závierku), správu o výsledkoch
hospodárenia za príslušný rok spolu so stanoviskom kontrolnej
komisie/kontrolóra.
10.10 Finančné prostriedky združenia sú uložené na bankovom účte
alebo v pokladni združenia .Príkazy k platbám výberom finančných
prostriedkov alebo akékoľvek iné finančné operácie realizuje Predseda
združenia , ktorý môže touto činnosťou písomne splnomocniť aj
niektorého člena predsedníctva. Predseda a tajomník Klubu disponujú
spoločne s finančnými prostriedkami. Výdavky do výšky 500 € môžu
odsúhlasiť sami, nad 500 € len so súhlasom predsedníctva.
10.11 Klub zriadí osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov
v súlade s platnou legislatívou, podľa §66 ods.3 písm. c) ZoŠ.
Združenie zriadí osobitný účet na prijímanie prostriedkov zo zmlúv
o sponzorstve v športe (podľa §50 a násl. ZoŠ) v prípade, že platná
legislatíva neumožňuje iné spôsoby zverejnenia vyučtovania
sponzorského.

ČLÁNOK 11
ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
ZÁNIK KLUBU
11.1

Klub zaniká spôsobmi podľa § 12 Zákona o združovaní občanov.

11.2
O zrušení klubu rozhoduje členská schôdza TŠK M+M 2/3
väčšinou všetkých členov. O zrušení Klubu bezodkladne informuje
ostatný predseda Klubu alebo likvidátor Predsedníctvo SZTŠ
a MŠVVaŠ SR.
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11.3
Ak Klub zaniká bez právneho nástupcu, vykoná sa jeho likvidácia
postupom podľa § 13 Zákona o združení občanov v spojení s § 70
a nasl. ObZ.
11.4
Po skončení likvidácie navrhne likvidátor, inak predseda TŠK M+M
výmaz Klubu v Registri mimovládnych neziskových organizácií
Ministerstvu vnútra SR.

ČLÁNOK 12
ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
12.1.1 Tieto Stanovy sú v súlade so všetkými zákonmi a zákonnými normami
na území SR v deň nadobudnutia platnosti. Problematika, ktorá nie je
výslovne regulovaná týmito Stanovami , sa rieši ustanoveniami Zákon
o športe, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona
č.83/1990Zb. o združovaní občanov ako i ostatných zákonov a
zákonných noriem platných na území SR.
12.1.2 Schválenie nových stanov Predsedníctvo TŠK M+M bezodkladne
oznámi MV SR.
12.1.3 V prípade zmeny v spôsobe kreovania niektorých z orgánov TŠK
M+M , zabezpečí predsedníctvo TŠK M+M uskutočnenie volieb
v najbližšom možnom čase.
12.1.4

Všetky doterajšie dokumenty Klubu ostávajú v platnosti až do
prijatia nových dokumentov. Ak by niektoré z ustanovení
doterajších predpisov malo odporovať týmto stanovám, neuplatní
sa, resp. sa uplatní tak, aby nedošlo k porušeniu pravidiel
upravených týmito stanovami. Prípadné rozpory vykoná aplikujúci
orgán Klubu, ktorý v pochybnosti zvolený spôsob aplikácie
konzultuje s predsedníctvom TŠK M+M resp. s KK.

12.1.5 Pojmy používané v týchto Stanovách, pokiaľ nie sú Stanovami
definované , sa vykladajú zhodne s pojmami používanými
Zákonom o športe. Pokiaľ tieto Stanovy , prípadne na ne
nadväzujúce ostatné interné predpisy TŠK M+M, regulujú právne
vzťahy medzi členmi a orgánmi TŠK M+M v rozpore s kogentnými
ustanoveniami Zákona o športe, majú príslušné stanovenia Zákona
o športe prednosť pred úpravou obsiahnutou v Stanovách ,
prípadne v ďalších predpisoch TŠK M+M.
12.1.6 Tieto stanovy sú novelou Stanov TŠK M+M registrovaných dňa
1.12.1997, číslo spisu VVS/1-900/90-13491.
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12.1.7 Tieto stanovy majú ( vo svojom origináli s obálkou) 18 strán.
12.1.8 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Členskou
schôdzou TŠK M+M dňa............v Bratislave a účinnosť
nadobúdajú dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra SR.
12.1.9 Tieto Stanovy sa povinne zverejňujú na webovom sídle TŠK M+M
v lehote 15 dní od ich schválenia Členskou schôdzou a na
Športovom portáli v zmysle § 82 Zákona o športe.
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