SLOVENSKÁ KENDÓ FEDERÁCIA

Stanovy občianskeho združenia
SLOVENSKÁ KENDÓ FEDERÁCIA
PREAMBULA
SLOVENSKÁ KENDÓ FEDERÁCIA je dobrovoľná, záujmová, spoločenská a demokratická organizácia,
ktorá združuje občanov nielen Slovenskej republiky bez rozdielu politickej a náboženskej príslušnosti,
so záujmom o svoj etický, duchovný a telesný rozvoj v línii japonských tradičných bojových umení,
(primárne iaidó, jódó, kendó) a pôsobí v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Reprezentuje svojich členov pred Európskou kendó federáciou - EKF a Medzinárodnou kendó
federáciou – IKF.

PRVÁ ČASŤ
Poslanie, úlohy a hospodárenie združenia
Článok I.
Poslanie združenia
1) Názov združenia je SLOVENSKÁ KENDÓ FEDERÁCIA a jeho sídlom je: Kopčianska 94, 851 01
Bratislava, Slovenská republika.
2) SLOVENSKÁ KENDÓ FEDERÁCIA (ďalej len „Združenie alebo SKF“) reprezentuje svojich členov pred
Európskou kendó federáciou - EKF a Medzinárodnou kendó federáciou – IKF, ako aj pred inými
zväzmi a organizáciami.
3) Výkonný výbor zabezpečuje všetky administratívne úkony potrebné k chodu Združenia v súlade so
zákonom a v súlade so stanovami Združenia a zabezpečuje tok všetkých potrebných informácií z
medzinárodných organizácií EKF a IKF do jednotlivých dójó Združenia.
4) Združenie a jeho členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, stanovami Združenia, Organizačným poriadkom a uzneseniami svojich orgánov.
5) Podrobnejšiu úpravu vnútorných pomerov v združení upraví Organizačný poriadok Združenia,
ktorý schvaľuje členská schôdza na návrh Výkonného výboru.
6) Združenie pôsobí na celom území Slovenskej republiky.
7) SKF je samostatným právnym subjektom.
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Článok II.
Úlohy Združenia
1) Úlohou Združenia je šíriť učenie japonských šermiarskych škôl pod vedením odborníkov s
dlhoročnou praktickou skúsenosťou v tomto odbore.
2) Pomáhať duchovnému rozvoju, etickému a estetickému cíteniu jednotlivcov.
3) Usporiadavať prednášky o histórii a dejinách týchto japonských tradičných bojových umení a ich
praktizovanie pod vedením odborníkov.
4) Združenie môže vykonávať aj iné činnosti, pokiaľ sú tieto v súlade s PREAMBULOU týchto stanov a
v súlade so stanovami Združenia a nie sú v rozpore s riadnym hospodárením.
5) Na dosiahnutie realizácie svojich úloh môže združenie uzavrieť s inými občianskymi Združeniami
zmluvy o súčinnosti podľa § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Článok III.
Hospodárenie Združenia
1) Združenie hospodári s majetkom, ktorý má vo svojom vlastníctve alebo ho využíva na základe
nájomnej zmluvy.
2) Majetok Združenia vzniká z členských príspevkov, z darov, z príjmov z činnosti Združenia, ako aj z
iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.
3) Združenie v záujme plnenia úloh uvedených v článku II. týchto stanov môže s majetkom vo svojom
vlastníctve vstupovať do obchodných spoločností alebo tento majetok združovať.
4) Za hospodárenie Združenia zodpovedá Výkonný výbor Združenia, a podpisové právo pre čerpanie
prostriedkov Združenia má prezident (alebo podpredseda) spoločne s ďalším členom Výkonného
výboru Združenia.
5) Združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá účtuje v súlade s osobitným právnym
predpisom.
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DRUHÁ ČASŤ
Členstvo v združení
Článok I.
Vznik členstva v Združení
1) Členstvo v Združení je dobrovoľné a vzniká prijatím písomnej prihlášky uchádzača Výkonným
výborom Združenia.
2) Členom Združenia sa môžu stať slovenskí občania, ako aj cudzí štátni príslušníci, ktorí prejavia
záujem o tradičné japonské bojové umenia a súhlasia s poslaním a stanovami Združenia.
3) Združenie môže udeliť čestné členstvo na základe návrhu a odôvodnenia iného člena Združenia a
schválením členskou schôdzou. Čestný člen je zbavený povinnosti platiť členský poplatok. Ostatné
práva a povinnosti mu zostávajú zachované.
4) Základné práva a povinnosti člena Združenia upravujú stanovy Združenia. Ostatné práva a
povinnosti členov upravuje Organizačný poriadok.

Článok II.
Základné práva a povinnosti člena
1) Člen má právo:
- zúčastňovať sa členskej schôdze a rozhodovať na nej hlasovaním,
- zúčastňovať sa na výkone činnosti Združenia,
- voliť a byť volený do orgánov Združenia, predkladať návrhy, podnety a sťažnosti
orgánom Združenia,
- v súlade s programom činnosti môže využívať majetok a zariadenie Združenia
- byť informovaný o hospodárení združenia využitím práva nahliadnuť do účtovníctva združenia
2) Člen má tieto povinnosti:
- plniť úlohy vyplývajúce zo stanov Združenia a uznesení a iniciatívne sa zúčastňovať na ich
uskutočňovaní,
- podieľať sa na práci a rozvoji Združenia,
- zodpovedne vykonávať funkcie, ktorými je poverený,
- chrániť a podporovať záujmy Združenia,
- pravidelne platiť stanovené členské príspevky, prípadne iné poplatky. Platby rieši Platobný poriadok
za zhotovenie ktorého je zodpovedný Výkonný výbor
- zodpovedá za jemu zverený spoločný majetok, riadne sa o neho stará a je ho na požiadanie
Výkonného výboru povinný vrátiť.
3) Člen zodpovedá za škodu, ktorú Združeniu svojim konaním spôsobí a je povinný ju nahradiť.
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Článok III.
Zánik členstva
1) Členstvo v Združení zaniká:
- vystúpením člena zo Združenia
- vylúčením člena zo Združenia
- úmrtím člena
- zánikom Združenia
- ak bol člen združenia právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
2) Vystúpením zaniká členstvo na základe oznámenia člena Združenia orgánu Združenia, ku dňu
Doručenia tohto oznámenia. Vystúpením nezaniká zodpovednosť člena za vysporiadanie záväzkov
voči Združeniu, ktoré vzniklo do ukončenia jeho členstva v združení.
3) O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza na návrh Výkonného výboru Združenia. Na odvolanie
proti rozhodnutiu o vylúčení sa primerane použije ustanovenie §15 ods.1 zákona č.83/1990 Zb. o
združovaní občanov.

TRETIA ČASŤ
Organizácia a riadenie Združenia
Článok I.
Orgány Združenia
1) Orgánmi Združenia sú:
- členská schôdza
- Výkonný výbor
- revízna komisia
2) Najvyšším orgánom Združenia je členská schôdza, ktorá pozostáva zo všetkých členov združenia,
pričom každý člen združenia má jeden hlas.

Článok II.
Členská schôdza
1) Členská schôdza Združenia sa schádza podľa potreby, spravidla raz za 1 rok v čase a mieste
určenom Výkonným výborom.
2) Členská schôdza Združenia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Pokiaľ sa v určenú dobu potrebný počet členov nezíde, zhromaždenie sa otvorí o hodinu neskôr a je
spôsobilé uznášať sa v akomkoľvek počte avšak len v bodoch uvedených na programe schôdze.
Výkonný výbor zvolá mimoriadnu členskú schôdzu, hodinu po plánovanom začiatku schôdze.
3) V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
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4) Zmena stanov musí byť schválená dvoma tretinami prítomných členov na členskej schôdzi, v ktorej
programe je takáto zmena navrhnutá., v prípade že počet účastníkov nemôže vymedziť dve tretiny v
takomto prípade je tiež rozhodujúci hlas prezidenta.
5) Členská schôdza najmä:
- prejednáva a stanovuje zásadné úlohy Združenia na všetkých úrovniach jeho činnosti pre obdobie
do budúcej členskej schôdze
- prijíma a mení stanovy a symboly Združenia
- prejednáva a schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení
- schvaľuje plán činnosti a výročnej správy
- volí a odvoláva členov Výkonného výboru
- schvaľuje výšku zápisného a členských príspevkov
- rozhoduje sa o zrušení členstva
- rozhoduje sa o zrušení Združenia
- rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa Združenia, pokiaľ si to členská schôdza vyhradí

Článok III.
Výkonný výbor Združenia
1) Výkonný výbor Združenia je štatutárnym a výkonným orgánom Združenia, v mene ktorého
navonok koná prezident.
2) Výkonný výbor má piatich členov a zo svojho stredu si volí prezidenta, tajomníka a hospodára.
Počet členov výkonného výboru je vždy nepárny. Podľa potreby môže vytvárať odborné sekcie
Združenia. Výbor je volený členskou schôdzou na obdobie dvoch rokov.
3) Do pôsobnosti Výkonného výboru patrí rozhodovanie o všetkých záležitostiach s výnimkou tých,
pri ktorých si rozhodovanie vyhradila členská schôdza, alebo podľa stanov patria do kompetencie
členskej schôdze.
4) Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi, riadi činnosť Združenia v období
medzi zasadnutiami členskej schôdze, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a
pripravuje základné materiály pre tieto rokovania.
5) Výkonný výbor prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov nadpolovičnej väčšiny svojich členov.
6) Výkonný výbor sa výhradne riadi stanovami Združenia a bez poverenia členskou schôdzou nemôže
rozhodovať nad rámec stanov.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
Zánik Združenia
Článok I.
Zánik Združenia
1) Združenie zaniká:
- dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
- právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR podľa §12 ods.3 zákona č.83/1990 Zb. o
združovaní občanov,
- likvidáciou, pričom sa vykoná likvidácia majetku Združenia.
2) O zániku Združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza,
ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom
naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik Združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení
likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Článok II.
Spoločné ustanovenia
1) Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č.83/1990 Zb.
o združovaní občanov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie Združenia Ministerstvom vnútra
SR.

V Bratislave, 27. 3. 2010
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