
Stanovy občia nskeho združenia
SLOVENSKA KENDO FEDERACIA

PREAMBULA

SLoVENSKA KENDÓ FEDERACIA je dobrovol,ná, zá
demokratická organizácia, ktorá združuje občanov nielen Sl
rozdielu politickej a náboženskej príslušnosti, so záujmom o
telesný rozvoj v línii japonských tradičných bojor,ných umení,
kendó) a pósobí v súlade so zákonom o združovaní občanov.
členov pred Európskou kendó federáciou - EKF a Medzinárodno
IKF.

pRvÁ čnsŤ
Poslanie, úlohy a hospodárenie združenia

Čtánor t.
poslanie združenia

1) Názov zdruŽenia je SLOVENSKn rrruoÓ nrprnnClA a jeho sídlom je: Jaskorný rad
5, 831 02 Bratislava, Slovenská republika.

2) SLOVENSKA KENDÓ FEDERACIA (d'alej len ,,Združenie alebo sKp') reprezentuje
svojich Členov pred Európskou kendó federáciou - EKF a Medzinárodnou kendó
federáciou - IKF.

3) Výkonný Wbor zabezpečuje všetky administratilvne úkony potrebné k chodu
ZdruŽenia v súlade so zákonom a v súlade so stanova mi Združenia a zabezpečuje tok
vŠetkých potrebných informácií z medzinárodných organizácií EKF a IKÉ do
jednotliuých dójó Združenia.

4) ZdruŽenie a jeho Členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonmi a ostatnými
vŠeobecne záváznými právnymi predpismi, stanovami Združenia a uzneseniami
svojich orgánov.

5) Združenie pósobí na celom území Slovenskej republiky.

6) SKF je samostatným právnym subjektom.
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Článok lt.
Úlohy Združenia

1) úlohou Združenia je šíriť učenie japonských šermiarskych

odborníkov s dlhoročnou praktickou skúsenosťou v tomto odbore.

2) Pomáhať duchovnému rozvoju, etickému a estetickému cíteniu

3) Usporiadavať prednášky, konferencie a semináre o histórii a )de

jáponŠrých tradičných bojoWch umenía ich praktizovanie pod vedením

4) Združenie móže vykonávať aj iné činnosti, pokial' sú tieto v súlade S PREAMBULOU

ýchto stanov a v éúlade so stanovami Združenia, nie sú v rozpore s riadnYm

ňospodáre ním Združenia a nie sú v rozpore s úlohami Združenia.

5) Na dosiahnutie realizácie svojich úloh móŽe zdruŽenie uzavrieť s inými

o'bčianskymi Združeniami zmluvy o súčinnosti resp. uzatvárať iné zmluvné vzťahY

s inými subjektmi vedúce k plneniu úloh Združenia.

Článok tIl.
Hospodárenie Združenia

1) Združenie hospodári s majetkom, ktory má vo svojom vlastníctve alebo ho vYuŽilva

na základe zmluvných vzťahov (nájomná alebo obdobná zmluva).

2) MajetokZdruženia sa skladá z členských príspevkov, z darov, príjmov z Činnosti

Združenia, ako aj z iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.

3) Združenie v záujme plnenia úloh uvedených v Článku II. t,ýchto stanov móŽe s

majetkom vo svojom vlastníctve vstupovať do obchodných spoloČností alebo tento

majetok združovať.

4) Za hospodáre nie Združenia zodpovedá Výkonný rnýbor ZdruŽenia, a podPisové

oprávnenie na nakladanie s prostriedkami Združenia má prezident (alebo hosPodár)

spoločne s d'alším členom Výkonného výboru Združenia.

5) Združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá ÚČtuie v súlade s osobitným

právnym predpisom.
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DRuHÁ čnsŤ
členstvo vzdružení

Článok l.
vzník člensfua v združení

1) členswo v združení je dobrovol'né a vzniká prijatím riad
p ri h l ášky uchádzača Výko n ným r,nýbo ro m Združenia.

2) Óenom Združenia sa móžu stať slovenskí občania, ako aj
ktorí prejavia záujem o tradičné japonské bojové umenia r

stanovami združenia.

3) Členom ZdruŽenia móže byť udelené čestné členstvo na základe návrhu a
odóvodnenia iného Člena Združenia a schválením členskou schódzou. čestný člen já
zbavený Povinnosti platiť Členský poplatok. Ostatné práva a povinnosti mu zbstávajú
zachované.

4)Základné Práva a povinnosti člena Združenia upravujú stanovy Združenia.

Článok lt.
Základné práua a povinností člena Združenia

t) Člen má právo:
- zúčastňovať sa členskej schódze a rozhodovať na nej hlasovaním,
- zúčastňovať sa na uýkone činnosti Združenia,
- voliť a bYť volený do orgánov Združenia, predkladať návrhy, podnety a sťažnosti
orgánom Združenia,
- v súlade S Pro9ramom Činnosti móže využívať majetok a zariadenie Združenia
- byť informovaný o hospodáreníorgánmi Združenia

2) Člen má tieto povinnosti:
- plniť úlohy vypl'ývajúce zo stanov združenia a uznesení a iniciatívne sa zúčastňovať
na ich uskutočňovaní,
- podiel?ť sa na práci a rozvoji Združenia,
- zodpovedne vykonávať funkcie, ktonýmije poverený,
- chrániť a podporovať záujmy Združenia,
- Pravidelne platiť stanovené Členské príspevky, prípadne iné poplatky. platby riešiplatobný poriadok za zhotovenie ktorého je zodpovedný výkoňný wbbr- zodPovedá zajemu zverený spoločný majetok Združenia, riadne sa o neho stará
a je ho na požiadanie Výkonného r,nýboru povinný vrátiť.

3) Člen zodPovedá za Škodu, ktorú Združeniu svojim konaním spósobía je povinný ju
nahradiť.
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Článok III.

záník člensfua

1) Čenswo v
- vystúpením člena
- vylúčením člena
- úmrtím člena
- ak bol člen za úmyselný trestný čin
- zánikom združenia

2) Vystúpením zaniká členstvo v Združení na základe oznámenia člena Združenia
orgánu ZdruŽenia, ku dňu Doručenia tohto oznámenia. Vystúpením nezaniká
zodpovednosť Člena za vysporiadanie závázkov voči Združeniu, ktoré vzniklo do
ukončenia jeho členstva v Združení.

3) O vylúČení člena rozhoduje Členská schódza na návrh Výkonného r,nýboru
Združenia.

TRETIA čnsŤ
Organt2ácia a riadenie Združenia

Článok t.
Orgány Združenia

Orgánmi Združenia sú:
- Členská schódza
- Výkonný uíbor
- Revízna komisia

Článot< tt.
óenská schódza

1) NajvyŠŠÍm orgánom Združenia je Členská schódza, ktorá pozostáva zo všetkých
členov združenia.

2) Óenská schódza Združenia sa schádz a raz za 3 roky v čase a mieste určenom
Výkonným Wborom.

3) Členská schódza Združenia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná
váČŠina jeho Členov. Pokial' sa v určenú dobu (čase a mieste určenom Vý(onným
výborom) potrebný počet členov nezíde, Výkonný Wbor zvolá mimoriadnu Členskú
schÓdzu hodinu po plánovanom začiatku riadnej Členskej schódze. Takto zvolaná
mimoriadna Clenská schódza je spósobilá uznášať sa v akomkol'vek počte prítomných
Členov, avŠak len na bodoch uvedených na programe riadnej Členskej schódze.
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4) V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

5) Zmena stanov musí byť schválená dvoma tretinami
schódzi, v ktorej programe je takáto zmena navrhnutá.

6) Členská schódza najmá:
prerokúva a stanovuje zásadné úlohy Združenia na
činnosti pre obdobie do budúcej členskej schódze
prijíma a mení stanovy a symboly Združenia

jeho

- prerokúva a schval'uje správu o činnosti a správu o hospodárení- schval'uje plán činnosti a rnýročnej správy- volía odvoláva členov Výkonného uýboru- volía odvoláva členov Revíznej komisie- schval'uje uýšku zápisného a členských príspevkov
- rozhoduje o zrušení členstva- rozhoduje o zrušení Združenia- rozhodlje o d'alŠÍch zásadných otázkach tikajúcich sa Združenia, pokial' si to

Clenská schódza vyhradí

Článok III.
Výkonný vybor Združenb

1) Výkonný uýbor Združeniaje štatutárnym a r,nýkonným orgánom Združenia, v mene
ktorého navonok koná prezident.

2) VýkonnÝ wbor má minimálne troch a maximálne piatich členov a zo svojho stredu
si volí prezidenta, generálneho sekretára a hospodára. Počet členov r,nýkonného
Wboru je vŽdy nepárny. Podl'a potreby móže vytvárať odborné sekcie Združenia.
výbor je volený členskou schódzou na obdobie dvoch rokov, alebo na obdobie do
najbližšej Clenskej schódze.

3) Do pósobnosti Výkonného rnýboru patrí rozhodovanie o všethých záležitostiach
ZdruŽenia, s r,ninimkou tých, pri ktoných si rozhodovanie vyhradila Členská schódza.

4) Výkonný Wbor je za svoju činnosť zodpovedný Členskej schódzi, riadi činnosť
ZdruŽenia v období medzi zasadnutiami Členskej schódzg zvoláva a obsahovo
Pripravuje rokovanie Členskej schódze a pripravúie základné materiály pre tieto
rokovania.

5) VýkonnÝ wbor prijíma rozhodnutia váčšinou hlasov nadpolovičnej váčšiny svojich
členov.

6) v_ýkonný uýbor sa rnýhradne riadi stanovami združenia a bez poverenia členskou
schódzou nemóže rozhodovať nad rámec stanov.
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šwnrÁ čnsŤ

zánik združenia

Článok t,
zánik združenía

t) Združenie zaniká:
- dobrovol'ným rozpustením alebo zlúčením s iným
- právoplatným rozhodnutím Ministersfua vnútra SR
občanov,
- likvidáciou, pričom sa vykoná likvidácia majetku Združenia.

?) O zániku Združenia jeho zlúčením alebo dobrovol'ným rozpustením rozhoduje
Clenská schódza, ktorá menuje lila/dátora. Likvidátor najskór výrovná všetky dlhy a
závázky a s likvidaČným zostatkom naloží podl'a rozhodnutia členskej schódze. zánik
združenia treba oznámiť v zákonnej lehote Ministerstvu vnútra sR.

Článok lI.
Spoločné ustanovenia

1) Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona o
združovaní občanov a iných všeobecne závázných právnyclr predpisov.

2) Tieto stanovy nahrádzajú doteraz platné stanovy Združenia zo dňa 27.3.2Ot0 a
nadobúdajú platnosť a ÚČinnosť dňom ich zaregistrovania Ministerstvom vnútra SR.

V Bratislave, dňa 27.04.20IB lifu|
JUDr. Jana Vallová, PhD.

riaditelka odboru

všeobecnej vnútornej správy

Mrnrslerstvo vnútra SR
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