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Klub športového potápania HIPPOCAMPUS Martin

STANOVY
schválené členskou schôdzou tohto občianskeho združenia dňa 21.11.2016

Časť I. Základné ustanovenia
čl. I. Názov a sídlo
1.

Názov organizácie je : Klub športového potápania HIPPOCAMPUS Martin

2.

Sídlo organizácie je : L. Novomeského 3 , 036 01 Martin, Slovenská Republika

3.

Anglický znenie názvu organizácie je: Sport Diving Club Hippocampus Martin

4.

Skrátený názov klubu je: KŠP Hippocampus Martin
čl. II. Charakteristika organizácie

1. Klub športového potápania HIPPOCAMPUS Martin (ďalej len KŠP) je dobrovoľné
záujmové združenie občanov založené a prevádzkované v zmysle zákona č. 83/90
Zb. v platnom znení .
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2. Klub športového potápania HIPPOCAMPUS Martin je právnickou osobou podľa
ustanovení §§ 18 až 21 Občianskeho zákonníka
3. Združenie je športovou organizáciou, konkrétne športovým klubom podľa § 15
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.
4. Združenie je založené na dobu neurčitú.
5. KŠP Hippocampus Martin je registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky pod identifikačným číslom (IČO) 35 652 926 a pod týmto číslom má
Okresným úradom v Martine, odborom živnostenským vydaný na vlastné meno aj
živnostenský list.
6. Primárnym cieľom činnosti KŠP Hippocampus Martin je športové, spoločenské
a kultúrne vyžitie jeho členov
7. Daňové identifikačné číslo (ďalej len “DIČ”), ktoré bolo združeniu po jeho vzniku
pridelené podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení
neskorších predpisov je: 2020607006
8. Symbolom združenia je logo a jeho blízke variácie i s názvom. Logo je graficky
vyobrazené nižššie:
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Časť II. Predmet činnosti
čl. III.
1. Predmetom činnosti KŠP Hippocampus Martin je predovšetkým organizácia
a realizácia športovej a spoločenskej činnosti, ktorá vedie k uspokojovaniu potrieb
svojich členov a to najmä:
a) športové potápanie a prevádzkovanie ostatných doplnkových športov
b) regenerácia fyzických a psychických síl členov a ich rehabilitácia
c) spoločenské akcie vo vnútri členskej základne, návštevy kultúrnych
a športových podujatí
d) usporadúvanie športových výcvikových táborov
e) ochrana životného prostredia so zameraním na čistotu vôd, vodnej fauny
a flóry
f) potápačský výcvik a školenie
g) spolupráca so zložkami záchranného systému (hasičský zbor, polícia a iné
záchranné jednotky) pri ochrane zdravia, života a pri ochrane materiálnych
hodnôt
h) práca s deťmi a mládežou
i) vystupovať v mene členov združenia na území Slovenskej republiky vo
vzťahu k štátu, samospráve, zväzu potápačov Slovenska a iným právnickým
a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy členov združenia pri
činnostiach týchto osôb boli primerane brané na zreteľ,
j) ostatné súvisiace činnosti
k) ostatné činnoste vymedzené v živnostenskom liste
2. Na zabezpečenie predmetu činnosti KŠP Hippocampus Martin organizuje a za
odplatu vykonáva :
a)
b)
c)
d)

práce pod vodou a súvisiace práce nad vodou
práce v nedýchateľnom prostredí
iné práce s použitím dýchacích prístrojov a ochranných odevov
iné činnosti na ktoré je oprávnený a pre ktoré členovia a s KŠP
Hippocampus Martin spolupracujúce osoby vlastnia príslušné kvalifikácie
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3. Na zabezpečenie činností uvedených v bodoch 1. a 2. čl. III. využíva klub
predovšetkým vlastných členov. Členovia vykonávajú uvedené činnosti v zmysle
týchto stanov a vykonávacích predpisov k nim.
4. Na vykonanie niektorých činností, prác a služieb môže KŠP Hippocampus Martin
na základe rozhodnutia výboru prijať do pracovného alebo iného obdobného
pomeru podľa osobitného zákona (Zákonník práce, Občiansky zákonník) aj osoby,
ktoré nie sú členmi klubu

Časť III. Členstvo
čl. IV. Vznik členstva
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť každá právnická i
fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovamy združenia.
2. Členom môže byť každý občan, ktorý dosiahol vek 18 rokov a spĺňa podmienky
podľa týchto stanov. Občan ktorý nedosiahol vek 18 rokov môže byť prijatý len po
preukázaní úradne overeného súhlasu zákonného zástupcu. Výbor môže zamietnuť
žiadosť o prijatie za člena z prevádzkových a organizačných dôvodov.
3. O výnimkách podľa tohto článku rozhoduje výbor.
4. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia výboru o prijatí občana na základe podpísanej
prihlášky. Pripojením podpisu ku prihláške člen pristupuje ku týmto stanovám.
5. Čestné členstvo udeľuje výbor na návrh jeho člena alebo členov. Čestný člen je
oslobodený od niektorých povinností a jeho práva a povinnosti upravuje výbor
osobitným vykonávacím predpisom.
čl. V. Zánik členstva
1. Členstvo v klube zaniká :
a) písomnou dohodou
b) výpoveďou zo strany člena
c) úmrtím člena
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d) vylúčením člena
e) dôvodom na vylúčenie môže byť aj nezúčastňovanie sa na činnosti klubu po
dobu viac ako 2 roky
f) neplnením si povinností člena klubu
g) zánikom klubu
2. Písomnou dohodou podľa písm. a) môže členstvo zaniknúť kedykoľvek
3. Výpoveď podľa písmena b) si vyžaduje písomnú formu. Prípustné je aj vyslovenie
výpovede do zápisnice výboru KŠP Hipocampus Martin.
4. Majetkové vysporiadanie po zomrelom členovi sa riadi primárne týmito stanovami,
ďalej ustanoveniami v civilnom nesporovom poriadku, ako aj príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Členský vzťah je neprenosný.
5. Rozhodnutím výboru môže byť z KŠP Hippocampus Martin vylúčený člen ktorý
porušuje stanovy a pravidlá občianskeho spolužitia, najmä :
a)
b)
c)
d)

nedodržuje rozhodnutia orgánov klubu
užíva statky a pôžitky klubu bez schválenia jeho orgánmi
neuhradí včas a správne poplatky
dlhodobo sa nezúčastňuje klubových stretnutí, zasadnutí orgánov a.p.

6. Člen, ktorý bol vylúčený musí byť o tomto písomne oboznámený. Za písomné
oboznámenie sa v danom prípade považuje aj elektronické doručenie na e-mailovú
adresu
člena,
ktorú
má
člen
zriadenú
v tvare:
menočlena.priezviskočlena@hippocampus.sk. Pri elektronickom doručovaní
oznámenia o vylúčení je KŠP v lehote do 3 dní povinný zverejniť oznámenie
o vylúčení na internetovej stránke klubu: www.hippocampus.sk. Oznámenie
o vylúčení sa disponuje do časti Dokumenty, kde majú prístup členovia klubu
a zverejňuje sa na dobu minimálne 60 dní.
7. Proti vylúčeniu môže dotknutý člen podať v 14 dňovej lehote odvolanie. V prípade
elektronickej formy odvolania je toto povinný doručiť na oficiálnu emailovú adresu
klubu ksp@hippocampus.sk, na e-mailovú adresu tajomníka a na e-mailovú adresu
predsedu klubu . Odvolacím orgánom je v danom prípade členská schôdza. Proti
jej rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.
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čl. VI. Majetkové vysporiadanie pri zániku členstva
1. Pod majetkovým vysporiadaním sa rozumie vzájomné vyrovnanie záväzkov
a pohľadávok medzi členom a klubom. Vysporiadanie sa ukončí do 60 dní od
právoplatnosti zániku členstva.
2. Príslušným na riešenie majetkových sporov je výbor. V prípade súdneho sporu
medzi členom a klubom je miestne príslušným súdom Okresný súd v Martine.
čl. VII. Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo :
a) uplatniť všetky svoje práva, ktoré mu poskytujú stanovy a ich vykonávacie
predpisy
b) voliť a byť volený do orgánov klubu
c) hlasovať na členských schôdzach a byť prítomný na zasadnutiach výboru.
Prítomnosť na zasadnutí výboru môže byť podmienené schválením výboru.
d) zúčastniť sa na všetkých zasadnutiach orgánov KŠP Hippocampus Martin na
ktorých sa jedná o jeho osobe
e) navrhovať zmeny a doplnky týchto stanov a ich vykonávacích predpisov
f) využívať klubový majetok, priestory a zariadenie v súlade so schválenými
zásadami, zúčastňovať sa na podujatiach zorganizovaných klubom
g) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov klubu a klubovom živote
h) podávať odvolanie proti rozhodnutiam výboru, pričom odvolacím orgánom je
členská schôdza
2. Člen je povinný :
a) dodržiavať tieto stanovy, vykonávacie predpisy k nim a rozhodnutia orgánov
klubu
b) uhradiť správne a včas poplatky s členstvom súvisiace
c) zúčastňovať sa na členských schôdzach
d) chrániť a zveľaďovať majetok klubu
e) pravidelne sa oboznamovať s dianím v klube prostredníctvom internetovej
stránky klubu: www.hippocampus.sk a preberať si elektronickú poštu na
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svojej
e-mailovej
adrese
ktorú
má
člen
zriadenú
v tvare
menočlena.priezviskočlena@hippocampus.sk alebo poskytol svoju emailovú
adresu.

Časť IV. Orgány klubu
čl. VIII. Členská schôdza
1. Členská schôdza (ďalej len ČS) je najvyšším orgánom klubu, ktorý :
a)
b)
c)
d)

schvaľuje a mení základný dokument klubu - stanovy
schvaľuje správy o hospodárení a rozpočte
volí a odvoláva predsedu klubu a členov výboru
rozhoduje o odvolaniach proti vylúčeniu z klubu ako aj o odvolaniach proti
rozhodnutiam výboru
e) schvaľuje výšku poplatkov súvisiacich s členstvom
f) plní ďalšie úlohy podľa týchto stanov
2. ČS zvoláva výbor minimálne jeden krát do roka. Pozvánky na ČS sú členom
doručované výhradne elektronicky, na spoločnú e-mailovú adresu klubu
info@hippocampus.sk alebo na www.hippocampus.sk. Oznámenie o konaní ČS
zverejní výbor na internetovej stránke klubu: www.hippocampus.sk.
3. K riešeniu otázok členstva, resp. zániku členstva podľa čl. V. stanov, alebo v
prípadoch hodných osobitného zreteľa zvolá výbor mimoriadnu ČS na žiadosť
minimálne troch členov klubu do 30 dní od doručenia žiadosti výboru.
4. ČS alebo mimoriadnu ČS vedie člen výboru klubu alebo poverená osoba výborom
klubu.
5. O svojich rozhodnutiach ČS hlasuje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
čl. IX. Výbor
1. Výbor je predovšetkým výkonným, normotvorným a disciplinárnym orgánom klubu.
Rozhoduje vo všetkých veciach, ktoré mu vyplývajú z týchto stanov, predovšetkým
však :
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a) navrhuje hlavné smery činnosti, pracovnej a spoločenskej angažovanosti
členov
b) rozhoduje o zriadení pomocných orgánov, funkcií, vymedzuje okruh ich
pôsobnosti, ich práva a povinnosti
c) menuje a odvoláva jednotlivých členov klubu do pomocných funkcií
d) prijíma správy o činnosti, hospodárení, kontrole, škodách a iných
náležitostiach, ktoré nespadajú do pôsobnosti ČS
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena
f) schvaľuje vykonávacie predpisy ku stanovám
g) disciplinárne rieši konanie členov
h) plní ďalšie úlohy podľa týchto stanov
2. Výbor je trojčlenný. Tvoria ho :
a) predseda
b) podpredseda
c) tajomník
3. Predseda, podpredseda a tajomník sú jeho štatutárnymi zástupcami vo vzťahu
k tretím osobám a iným orgánom. Členovia výboru konajú za KŠP Hippocampus
Martin vo vzťahu k tretím osobám – navonok samostatne.
4. K ukončeniu členstva vo výbore môže dôjsť
a) odstúpením člena
b) odvolaním člena ČS
c) zánikom členstva v klube podľa článku V. bodu 1. týchto stanov
5. Odstupujúci člen oznámi svoje rozhodnutie ostatným členom výboru. Odstúpenie
člena výboru sa zapíše do zápisnice a zanesie sa do uznesenia zo zasadnutia
výboru.
6. V prípade odvolania člena výboru ČS je tento s odvolaním oboznámený na členskej
schôdzi. V prípade že nie je prítomný, doručuje sa mu uznesenie z ČS spôsobom
upraveným v čl. V. bode VI. stanov.
7. Nového člena výboru zvolí ČS na svojom najbližšom zasadnutí.

Sídlo: SK – L. Novomestského 3, 036 01 MT
IČO: 35 652 926
Adresa pre doručovanie pošty:
DIČ: 2020607006
KŠP Hippocampus, Gorkého 1063/35
Banka: Slovenská sporiteľňa Martin
SK – 036 01 Martin
č.ú.: 0351889403/0900

tel: +421 940 740 830
fb: facebook.com/ksphippocampus
web: www.hippocampus.sk
e-mail:info@hippocampus.sk

KLUB

ŠPORTOVÉHO

POTÁPANIA

HIPPOCAMPUS MARTIN
IČO: 35 652 926

DIČ: 2020607006

8. Zasadnutie výboru sa riadi rokovacím poriadkom ktorý je vykonávacím predpisom
týchto Stanov.
9. Výbor zasadá na podnet jedného z jeho členov.
10. Pomocnými orgánmi sú funkcie vytvorené a prijaté uznesením výboru. Do týchto
orgánov menuje členov výbor klubu.

Časť V. Hospodárenie klubu
čl. X.
1. Klub hospodári samostatne predovšetkým na základe samofinancovania. Zásady
hospodárenia upravuje vykonávací predpis.
2. V ekonomickom styku s tretími osobami navonok zastupujú klub štatutári .

Časť VI. Zánik združenia
čl. XI.
Združenie zaniká:
a) rozdelením
b) splynutím
c) dobrovoľným rozpustením
O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčastne rozhodne aj o
prechode práv a povinností k majetku združenia. V prípade dobrovoľného rozpustenia
vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so
zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi
zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.
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Časť VII. Prechodné a záverečné ustanovenia
čl. XII.
1. Vzťahy týmito stanovami neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 83/90 Zb.
a ustanoveniami zákona č. 40/1964. V hospodárskom styku sa riadia zákonom č.
513/1991 Zb.
2. Stanovy je možné meniť a dopĺňať výhradne formou dodatkov schválených
uznesením ČS.
3. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich prijatia členskou schôdzou.
Všetky vzťahy a úkony realizované do účinnosti týchto stanov sa riadia stanovami
zo dňa 21.04.2004. Stanovy KŠP Hippocampus Martin prijaté dňa 21.04.2004
strácajú účinnosť dňom prijatia týchto stanov.
V Martine dňa 21.11.2016
Overenie členom výboru:
Marcel Spiššák

Peter Lauko

Peter Grendár

….........................
tajomník klubu

….........................
predseda klubu

….........................
podpredseda klubu
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