
Stanovy 

Stredoslovenského zväzu karate 
 
 

1. Základné články 
 

1.1. Názov organizácie je Stredoslovenský zväz karate.  
 

1.2. Skrátený názov organizácie je SsZK. 
 

1.3. Sídlom organizácie je Prof. Sáru 5, Banská Bystrica 974 01. 
 

1.4. SsZK je samostatnou právnickou osobou, konkrétne regionálnym športovým zväzom 
pôsobiacim v súlade s ustanoveniami zákona č. 440/2015 Z.z o športe a zmene a 
doplnení iných zákonov (ďalej len “ZoŠ”) a jeho činnosť, ak má mať  spôsobilosť 
prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s 
§ 19 až 23 ZoŠ. 
 

1.5. SsZK zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj a je 
nezávislý na politických stranách a hnutiach ako aj na náboženských cirkvách 
a spoločnostiach. 
 

1.6. SsZK je klubov a organizácií na základe dobrovoľnosti. Členstvo v SsZK je vyjadrením 
podpory, lojality a stotožnenia sa člena SsZK s jeho poslaním, cieľmi, úlohami a 
pravidlami fungovania. Členstvom v SsZK prejavuje člen svoj súhlas a vôľu podriadiť 
sa platným pravidlám, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných predpisoch 
SsZK, Slovenského zväzu karate, Svetovej a Európskej federácie karate (EKF, WKF), 
ako aj rozhodnutiam vydaným v súlade s nimi.  
 

1.7. SsZK zabezpečuje záujmy svojich členov a uspokojuje ich potreby pri ich 
samostatnosti.  
 

1.8. SsZK spolupracuje a koordinuje svoju činnosť so Slovenským zväzom karate ako 
národným športovým zväzom, ktorý je zároveň členom Slovenského olympijského 
výboru ako aj členom EKF, WKF, ktoré sú členmi MOV. 

  
 
2. Ciele, úlohy a činnosť SsZK: 
 
2.1. Cieľom SsZK je združovanie a spolupráca členov SsZK pre rozvoj karate najmä  na 

území stredného Slovenska, čo bude realizované v oblastiach organizačnej, súťažnej, 
metodickej, hospodárskej.  

 
2.2. SsZK organizuje a riadi: 

a) súťažnú činnosť vrátene majstrovských súťaží a postupových súťaží vo väzbe na 
súťaže organizované Slovenským zväzom karate,  

b) v súčinnosti s národným zväzom školenia trénerov a rozhodcov I. až III. 
kvalifikačného stupňa v zmysle ust. § 83 ZOŠ,  

c) semináre trénerov, rozhodcov, skúšobných komisárov karate, hospodárskych 
pracovníkov, manažérov klubov karate a iných odborníkov v súlade s ust. § 6 ZOŠ. 

d) skúšky technickej vyspelosti karate,  
e) vytváranie informačného servisu pre členov SsZK.  



 
2.3. SsZK vydáva vnútorné predpisy, podľa ktorých sa riadi činnosť v rámci 

Stredoslovenského zväzu karate, pričom tieto musia byť vždy v súlade s predpismi 
Slovenského zväzu karate a Svetovej federácie karate. 

 
2.4. SsZK realizuje a podporuje aktivity, ktorých cieľom je ochrana proti negatívnym javom v 

športe, zabezpečuje vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového 
antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a 
iných opatrení proti negatívnym javom v športe, vyplývajúcich z medzinárodných 
predpisov a rozhodnutí. Nedodržiavanie týchto pravidiel je závažným disciplinárnym 
previnením. 
 

2.5. SsZK svojim finančným systémom s ohľadom na svoje aktuálne finančné možnosti 
zabezpečuje plánované akcie.  
 

2.6. SsZK v príprave a zabezpečení starostlivosti o talentovaných športovcov spolupracuje 
so Slovenským zväzom karate. 

 
 
3. Členstvo v SsZK  
 
3.1. Členstvo v SsZK je dobrovoľné a nie je naň právny nárok. 
 
3.2. Členmi SsZK môžu byť:  

a) športové kluby, ktoré sú zároveň právnickými osobami a majú platné kolektívne 
členstvo v Slovenskom zväze karate 

b) oddiely, skupiny, krúžky ktoré nie sú samostatnými právnickými osobami ale sú 
zároveň členmi právnických osôb s vlastnou právnou subjektivitou a majú platné 
kolektívne členstvo v Slovenskom zväze karate. 

 
3.3. Členstvo v SsZK môže vzniknúť na základe písomnej prihlášky za člena SsZK, pričom 

o prijatí za provizórneho člena rozhoduje Výkonný výbor SsZK a o prijatí za riadneho 
člena rozhoduje Konferencia SsZK. Jednou z podmienkou vzniku členstva je aj 
zaplatenie členského poplatku.  
 

3.4. Do schválenia Konferenciou SsZK je žiadateľ o členstvo len kandidátom s právom účasti 
na akciách SsZK.  
 

3.5. Člen SsZK môže byť členom iných záujmových zväzov v nadväznosti na EKF, WKF, 
ktoré nesmú vystupovať ako konkurenčné organizácie voči EKF, WKF podľa Stanov 
WKF článok 7.7.3.10.  

 
 
4.  Práva členov 

 
4.1. Každý člen má právo byť informovaný o všetkých činnostiach zväzu a zúčastňovať sa 

uskutočňovaných podujatí.  
 

4.2. Využívať zariadenia zväzu.  
 

4.3. Vyjadrovať prostredníctvom svojich zástupcov svoje názory, návrhy, otázky a žiadosti o 
ich riešenie v orgánoch zväzu a zúčastniť sa ich prerokovania.  
 



4.4. Požadovať prostredníctvom svojich kandidátov od orgánov zväzu správy o činnosti 
SsZK.  
 

4.5. Každý člen má právo navrhnúť svojich kandidátov do všetkých funkcií a orgánov SsZK, 
pričom navrhnutý kandidát musí byť v čase jeho navrhnutia, riadnym členom klubu, ktorý 
ho navrhol a zároveň musí v momente jeho voľby dosiahnuť vek aspoň 21 rokov.  
 

 
 
5. Povinnosti členov: 

 
5.1. Každý člen je povinný rešpektovať a dodržiavať Stanovy SsZK, SZK a WKF ako aj 

ostatné predpisy a poriadky nimi vydané a zároveň sa riadiť pokynmi zvolených orgánov 
zväzu.  

 
5.2. Každý člen je povinný platiť členské príspevky, ktorých výšku schvaľuje Konferencia 

SsZK.  
 

5.3. Každý volený zástupca je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami členov 
a cieľmi SsZK.  
 

5.4. Každý volený zástupca môže byť pri porušení Stanov SsZK, porušení morálnych 
princípov a etikety karate zbavený svojej funkcie v SsZK, o čom rozhodne Konferencia 
SsZK na návrh Výkonného výboru SsZK. 
 

5.5. Práva a povinnosti členov SsZK a orgánov SsZK a činnosť SsZK, ktoré nie sú upravené 
v stanovách, sa riadia príslušnými predpismi Zákona o športe č. 440/2015 Z.z., Zákona 
č. 83/1990 Zb o združovaní občanov a ďalšími právnymi predpismi, platnými na území 
Slovenskej republiky. 

 
 
6. Štruktúra organizácie: 

 
6.1. Orgány združenia sú Konferencia SsZK, Výkonný výbor SsZK, Prezident SsZK a 

a revízna komisia. 
 
6.2. Konferencia SsZK je najvyšším orgánom SsZK a tvoria ju všetci členovia SsZK.  
 
6.3. Konferencia SsZK schvaľuje a inovuje Stanovy SsZK, určuje hlavné úlohy, zameranie a 

názorovú orientáciu SsZK. Konferencia SsZK volí Výkonný výbor SsZK a revíznu 
komisiu.  
 

6.4. Konferencia sa schádza min. 1x ročne alebo na žiadosť Výkonného výboru SsZK, alebo 
na základe žiadosti 1/4 všetkých členov SsZK.  
 

6.5. Konferencia je uznášania schopná, keď je prítomných päťdesiat percent (50 %) všetkých 
členov SsZK a uznesenia sú schválené, keď ich odhlasuje nadpolovičná väčšina 
prítomných členov. Pri zmene Stanov SsZK a hlasovaní o zániku SsZK je potrebná 
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SsZK a uznesenia sú prijímané 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. O spôsobe hlasovania rozhoduje 
Konferencia SsZK. 
 

6.6. Výkonný výbor SsZK tvorí prezident, viceprezident, tajomník, predseda rozhodcovskej 
komisie (RK), predseda športovo-technickej komisie (ŠTK), predseda trénersko-
metodickej komisie (TMK). Členov Výkonného výboru SsZK volí Konferencia SsZK na 4 



ročné obdobie. Výkonný výbor SsZK medzi dvoma konferenciami má právo uvoľniť 
z funkcie a kooptovať 1 člena Výkonného výboru SsZK. 
 

6.7.  Prezident SsZK je štatutárnym zástupcom zväzu. 
 

6.8. Prezident SsZK vystupuje a zastupuje SsZK navonok a reprezentuje záujmy SsZK pri 
rokovaniach s  tretími osobami, zabezpečuje efektívne fungovanie SsZK za účelom 
naplnenia poslania a cieľov združenia vykonávaním hlavných činností SsZK, dohliada na 
činnosť SsZK a riadi a vedie zasadnutia Výkonného výboru SsZK. 
 

6.9. V čase neprítomnosti Prezidenta SsZK ho zastupuje viceprezident. 
 

6.10. Pri voľbách môže dôjsť k zdvojeniu funkcií okrem funkcií prezidenta, viceprezidenta 
a tajomníka SsZK. Predsedovia komisií si vyberajú svojich členov a predkladajú ich na 
schválenie Výkonnému výboru SsZK. Výkonný výbor uskutočňuje zasadnutia podľa 
potreby zvyčajne 1x mesačne. 
 

6.11. Revízna komisia je kontrolným orgánom SsZK a tvorí ju predseda komisia a ďalší 
dvaja (2) členovia. Revízna komisia vykonáva pravidelne a podľa potreby kontrolu 
činnosti orgánov SsZK v oblasti pracovnej, finančnej i majetkovej. Rieši návrhy, 
sťažnosti aj dotazy členov SsZK a informuje o ich riešení. Správu o svojej činnosti 
predkladá vždy Konferencii SsZK. Členov revíznej komisie a jej predsedu volí 
Konferencia SsZK na 5 ročné obdobie.  

 
 
7. Hospodárenie SsZK: 

 
7.1. Výkonný výbor vymenúva hlavného ekonóma. Členovia SsZK sú nezávislí vo svojej 

hospodárskej činnosti. Členovia SsZK sú povinní platiť členské, registračné a licenčné 
poplatky a percentuálnu časť nákladov školení, seminárov a iných akcií SsZK podľa 
rozpočtu nákladov zväzu a jeho členov.  

 
7.2. Príjmami SsZK sú členské príspevky /registračné a licenčné poplatky/, štartovné, dotácie 

z orgánov riadiacich šport a orgánov štátnej správy, podiel zo skúšobných poplatkov, 
príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, dary, reklama, pokuty z disciplinárnych 
priestupkov. 
 

7.3. Výdajmi SsZK sú náklady na súťažnú činnosť, schôdzovú a organizačnú činnosť, 
informačnú činnosť, školenia, semináre, finančné ceny a odmeny za vykonávanie funkcií 
v orgánoch SsZK.  

 
 
8. Kontrolór združenia SsZK: 
 
8.1. Ak združenie má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, združenie zriadi a 
rozhodnutím Výkonného výboru SsZK obsadí funkciu Kontrolóra najneskôr do 30. júna 
nasledujúceho roka. 

 
8.2. Po obsadení funkcie Kontrolór postupuje následne pri svojej činnosti podľa § 10 a nasl. 

ZoŠ. 
 
 
 



 
9. Záverečné ustanovenia : 

 
9.1. Zánik SsZK schvaľuje Konferencia SsZK. V prípade zániku SsZK bez právneho 

nástupcu vykoná Konferenciou SsZK určený likvidátor likvidáciu majetku SZK v zmysle 
ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o 
združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

 
9.2. Členstvo v SsZK okrem iného zaniká aj riadnym nezaplatením ročného členského 

poplatku a následne vyškrtnutím zo zoznamu členov SsZK podľa rozhodnutia VV SsZK.  
Členstvo v SsZK zaniká aj na základe rozhodnutia Konferencie SsZK o vylúčení člena. 
 

9.3. SsZK si spracúva na súťažné obdobie jeseň-jar materiály: Súťažný systém SsZK a jeho 
finančné krytie a Rozpočet na súťažnú sezónu, ktoré predkladá Konferencii SsZK na 
schválenie.  
 

9.4. Výklad Stanov SsZK robí Výkonný výbor SsZK. Problematika nezahrňujúca v Stanovách 
SsZK je riešená a schvaľovaná vo Výkonnom výbore SsZK.  
 

9.5. Schválením týchto Stanov SsZK sa zrušujú doteraz platné Stanovy SsZK zo dňa 
16.01.2010, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky číslo spisu VVS/1-
900/90-56-5. 
 

9.6. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich 
schválenia Prezident v súlade s § 11, ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov. 
 

9.7. Budúce zmeny týchto stanov schválené Konferenciou SsZK nadobúdajú účinnosť dňom 
vykonania ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak Konferencia 
SsZK nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov. 
 

9.8. Stanovy SsZK schválené Konferenciou SsZK v Moštenici dňa 17.12.2016. 
 

 
V Moštenici dňa 17.12.2016 
 
 
 

..................................... 
Jozef Poliak 

prezident SsZK 


