ŠK Slovan Bratislava, Šachový klub, Gessayova 2, 852 66 Bratislava, IČO: 30 815 380

Stanovy šachového klubu
§ 1 Základné ustanovenia
1. ŠK Slovan Bratislava, Šachový klub je dobrovoľným nepolitickým združením občanov podľa zákona č.
83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Názov šachového klubu je „ŠK Slovan Bratislava, šachový klub“, v anglickom jazyku: „ŠK Slovan
Bratislava, Chess club“ (ďalej len „Šachový klub“).
3. Sídlo Šachového klubu a adresa pre doručovanie je: Gessayova 2, 852 66 Bratislava.

§ 2 Účel a ciele Šachového klubu
1. Šachový klub združuje hráčov praktického, korešpondenčného a kompozičného šachu a priateľov
šachovej hry v Bratislave a zastupuje šachové záujmy svojich členov.
2. Šachový klub za týmto účelom:
a. organizuje klubový šachový život a zabezpečuje podmienky pre účasť svojich členov v súťažiach
družstiev a jednotlivcov v rámci Slovenska i v zahraničí
b. stará sa o odborný rast členov, osobitne o výchovu mládeže a rozvoj jej duševných a telesných
schopností
c. zabezpečuje materiálne a finančné podmienky pre činnosť Šachového klubu
d. spravuje, ochraňuje a zveľaďuje majetok Šachového klubu.

§ 3 Členstvo v Šachovom klube
1. Členom Šachového klubu sa môže stať každý záujemca o šach, ktorý súhlasí s týmito stanovami, bez
ohľadu na vek, pohlavie, rasu, národnú alebo štátnu príslušnosť.
2. Členstvo v Šachovom klube zaniká úmrtím, vystúpením alebo vylúčením člena.
3. Člen Šachového klubu môže zo šachového klubu vystúpiť písomným oznámením, členstvo zaniká
dňom doručenia oznámenia výkonnému výboru.
4. Ak člen hrubo porušil stanovy alebo poškodil dobré meno klubu alebo bol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin, môže byť zo šachového klubu vylúčený.
5. O prijatí a vylúčení členov rozhoduje výkonný výbor nadpolovičnou väčšinou hlasov. Dňom ukončenia
členstva zanikajú všetky práva člena Šachového klubu.

§ 4 Práva a povinnosti členov Šachového klubu
1. Členovia Šachového klubu sú oprávnení:
a. zúčastňovať sa na činnosti Šachového klubu na Slovensku i v zahraničí.
b. zúčastňovať sa na súťažiach družstiev a jednotlivcov vo všetkých druhoch šachu, primerane ich
šachovej úrovni a schopnostiam.
c. používať majetok Šachového klubu na šachové účely a za podmienok stanovených interným
predpisom.
2. Členovia Šachového klubu sú povinní:
a. dodržiavať tieto stanovy a interné prepisy Šachového klubu
b. platiť členský príspevok podľa pravidiel schválených členskou schôdzou
c. starať sa o zveľaďovanie a ochranu majetku Šachového klubu.

§ 5 Členská schôdza
1. Najvyšším orgánom Šachového klubu je členská schôdza, ktorú najmenej raz ročne zvoláva výkonný
výbor. O zvolaní členskej schôdze a jej programe musia byť informovaní všetci členovia.
2. Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a. schvaľovanie a zmena stanov,
b. schvaľovanie správy o činnosti Šachového klubu za obdobie od predchádzajúcej členskej schôdze a
správy o hospodárení,
c. voľba a odvolanie prezidenta a členov výkonného výboru,
d. stanovenie výšky členských príspevkov,
e. udeľovanie čestného členstva za mimoriadne zásluhy o rozvoj Šachového klubu,
f. rozhodnutie o zániku Šachového klubu rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.
3. Mimoriadnu členskú schôdzu je výkonný výbor povinný zvolať, ak:
a. sa o tom uznesie predchádzajúca členská schôdza
b. to vyžadujú dôležité záujmy Šachového klubu, ktoré neznesú odklad
c. požiada o zvolanie najmenej 1/3 členov, a to písomne s návrhom programu mimoriadnej schôdze.
Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 21 dní od doručenia žiadosti.
4. Právo účasti na riadnej a mimoriadnej členskej schôdzi má každý člen šachového klubu.
5. Výkonný výbor je oprávnený pozvať na členskú schôdzu aj iné osoby, pokiaľ to považuje za potrebné,
vzhľadom na obsah schôdze.
6. Právo hlasovať, voliť a byť volený do orgánov šachového klubu má každý člen, ktorý dovŕšil 15 rokov.
7. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím
právom.
8. Členskú schôdzu riadi prezident alebo viceprezident Šachového klubu
9. Hlasovanie o predložených návrhoch je verejné, pokiaľ sa členská schôdza nedohodne o tajnom
hlasovaní. Hlasovanie o záverečnom uznesení je vždy verejné.
10. Uznesenie členskej schôdze je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

§ 6 Výkonný výbor
1. Výkonný výbor operatívne riadi činnosť Šachového klubu a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú
priamo vyhradené členskej schôdzi, najmä:
a. rozhoduje o zložení družstiev Šachového klubu a ich účasti v majstrovských a pohárových súťažiach
vrátane finančného zabezpečenia,
b. rozhoduje o výške finančného krytia nákladov na členov reprezentujúcich Šachový klub v súťažiach
jednotlivcov,
c. hospodári s finančnými prostriedkami a majetkom klubu,
d. zabezpečuje propagáciu Šachového klubu s využívaním reklamy a sponzorov,
e. pre jednotlivé okruhy činnosti môže podľa potreby zriadiť komisie a určiť ich náplň práce.
Odporúčania komisie podliehajú schváleniu výkonným výborom.
2. Výkonný výbor tvorí prezident, viceprezident a aspoň traja členovia. Funkčné obdobie členov
výkonného výboru je trojročné.
3. Prezident riadi činnosť výkonného výboru a vystupuje v mene Šachového klubu navonok.
4. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutie výboru zvoláva
prezident mailovou správou, ktorú zasiela všetkým členom výkonného výboru.
5. Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenia sa
prijímajú väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
6. Výkonný výbor zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi.

§ 7 Majetok a hospodárenie Šachového klubu.
1. Majetok Šachového klubu tvorí hmotný a finančný majetok a iné majetkové práva.
2. Majetok slúži výlučne na zabezpečenie účelu a dosiahnutia cieľov v súlade s týmito stanovami
a uzneseniami orgánov Šachového klubu.

3. Zdrojom príjmov Šachového klubu je:
a. majetok získaný prevodom z ŠK Slovan Bratislava
b. členské príspevky
c. dotácie, dary a príspevky fyzických a právnických osôb
d. úroky z deponovaných finančných prostriedkov
e. vlastné aktivity v rozsahu, ktorý umožňujú platné právne predpisy.
4. Šachový klub hospodári s majetkom na základe rozpočtu schváleného členskou schôdzou. Spravovaním
majetku je poverený výkonný výbor
5. Výkonný výbor predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení za uplynulý kalendárny rok a návrh
rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.

§ 8 Záverečné ustanovenie
1. Výklad týchto stanov a interných predpisov Šachového klubu vykonáva výkonný výbor.
2. Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 11. novembra 2010 a nadobudnú účinnosť dňom ich
registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

JUDr. Peter Petrán
prezident ŠK Slovan Bratislava

