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STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Občianske združenie má názov SLOVENSKO V POHYBE
2. Web stránka združenia je www.v-pohybe.sk
3. Sídlo združenia je na adrese Pliešovce 541, 962 63

Článok 2
Cieľ a činnosť
V dôsledku meniacich sa ekonomických podmienok, v rozvinutých ekonomikách sveta narastá percento
populácie pracujúcej v sektore služieb, s čím je spojené aj ubúdanie možností fyzickej aktivity počas dňa.
Na druhej strane lekárska veda poukazuje na negatívne dôsledky, ktoré má znižovanie dennej fyzickej
záťaže na zdravotný stav ľudí. Aj na Slovensku tak stále viac ľudí vyhľadáva spôsob, ako nedostatok
pohybu kompenzovať. V zimných mesiacoch, keď je možností na športovanie v prírode menej, sa ponúka
bežkovanie ako ideálna aktivita, a to z viacerých dôvodov:
•
•
•

je možné ju vykonávať na rozličných úrovniach fyzickej náročnosti,
pohyb je v nej spojený s pobytom v prírode, čo prispieva aj k duševnej regenerácii,
je finančne dostupná širokej vrstve ľudí.

Čo sa dostupnosti týka, treba spomenúť aj fakt, že bežkovanie sa dá robiť kdekoľvek, ak je na zemi
dostatočná vrstva snehu. Aj napriek tomu však väčšina záujemcov o tento typ aktivity ocení upravené trasy
- v ideálnom prípade v blízkosti svojho bydliska. Súčasný stav je však vo väčšine oblastí taký, že ak chcú
bežkovať, musia si lyžiari stopu prešliapať sami. Na Slovensku sú však pohoria, kde jednotlivci a
organizácie, vo svojom voľnom čase a často na vlastné náklady vytvárajú a udržiavajú trasy mechanizmami.
Často od nich počuť, že by chcel rozšíriť alebo zlepšiť úroveň trás ktoré obhospodarujú, ale chýba im
technika a/alebo peniaze. Na druhej strane je veľa bežkárov, ktorí sú vďační za upravené trasy a hľadajú
spôsob, ako na ich tvorbu a úpravu prispieť - napríklad peniazmi. Ambíciou združenia je vytvorenie
systému, ktorý umožní financovanie a koordináciu pri tvorbe a údržbe bežkárskych trás na Slovensku.
Hlavné zámery združenia:
•
•
•
•

vytvorenie finančných a materiálnych zdrojov na tvorbu a údržbu bežkárskych trás,
identifikácia ciest a chodníkov vhodných na budovanie trás,
koordinovanie výstavby a údržby, prípadne podpora organizácií ktoré sa týmito činnosťami už
zaoberajú,
poskytovanie informácií o aktuálnom stave trás.

Článok 3
Členstvo
1) Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi
združenia.
2) Právo voliť a byť volený do orgánov združenia, t. j. aktívne a pasívne volebné právo prislúchajú len
tomu členovi, ktorý uhradil členské za príslušný rok a je spôsobilý na právne úkony, prípadne
dosiahol vek 15 rokov.
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3) Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4) Členstvo zaniká:
a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
správnej rade,
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení,
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo:
a) voliť a byť volený do orgánov združenia
b) zúčastňovať sa na činnosti združenia
c) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a o pripravovaných aktivitách
2. Člen má tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
c) podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
d) platiť členské príspevky
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

Článok 5
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
a) členská schôdza,
b) správna rada
c) predseda

Článok 6
Členská schôdza
1.Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
2.Členská schôdza:
a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
b) volí a odvoláva členov správnej rady,
c) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
d) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,
e) rozhoduje o zrušení združenia.
f) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje mu
riešenia na ich odstránenie,
g) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
3.Členské schôdze sa uskutočňujú na internete, prostredníctvom špeciálne vytvorenej funkcionality
umožňujúcej hlasovanie a komunikáciu medzi členmi. Ak o to požiada nadpolovičná väčšina
všetkých členov, schôdza sa môže uskutočniť aj na zhromaždení kde sú členovia fyzicky prítomní.
4.Členské schôdze zvoláva správna rada podľa potreby, alebo ak o to požiada najmenej 20% členov
združenia. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov. Uznesenie správnej rady je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná
väčšina prítomných členov. Hlasovanie schôdze o personálnych otázkach môže byť tajné.
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Článok 7
Správna rada
1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť v čase medzi jednotlivými
členskými schôdzami. Rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú výlučne v právomoci členskej
schôdze.
2. Správna rada má nepárny počet členov, ktorých funkčné obdobie je 1 rok. Komunikácia medzi
členmi rady sa typicky odohráva cez internet prostredníctvom emailu alebo iného komunikačného
prostriedku umožňujúceho participáciu všetkých členov správnej rady. Ak sa väčšina členov
správnej rady tak rozhodne, stretnútie sa môže uskutočniť aj na zhromaždení kde sú jej členovia
fyzicky prítomní.
3. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti ním určený člen správnej rady. Správna
rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje uznesením,
ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas ním určeného člena správnej rady.
4. Členom správnej rady nemôže byť naraz viac ako jeden predstaviteľ jednej právnickej osoby.
5. Správna rada najmä:
f) organizuje a obsahovo pripravuje členské schôdze
g) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti a správu o hospodárení združenia
h) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa členská schôdza neuskutoční do troch
mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia
i) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

Článok 8
Predseda
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním
poverený člen správnej rady.
2. Predseda je volený priamo členskou schôdzou na dobu 2 rokov.
3. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.
4. Práca predsedu je honorovaná sadzbou navrhnutou správnou radou a schválenou členskou
schôdzou. Pravidlá spravujúce administratívne náklady budú opísané v dokumente „Pravidlá
spravujúce administratívne náklady združenia“ ktoré budú vypracované správnou radou a
predložené na schválenia členskej schôdzi.

Článok 9
Hospodárenie združenia
1. Združenie financuje svoje ciele a aktivity z rozličných zdrojov:
a) dobrovoľné členské príspevky ktoré majú formu sezónneho poplatku za používanie
bežkárskych trás,
b) dary od fyzických osôb
c) dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia
d) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií
e) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
f) reklamná a propagačná činnosť
2. Príspevky získané od členov ako aj od bežkárov – nečlenov združenia sa nebudú používať na
administratívne výdavky združenia, ale budú investované priamo do budovania trás, pokiaľ sa
členovia nerozhodnú inak. Za zmenu musí hlasovať dvojtretinová váčšina členov združenia aby
nadobudla platnosť.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá správna
rada.
4. Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako
celku.
5. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

4
6. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

Článok 10
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku
rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade
likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi
alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Členovia OZ sa môžu odvolať proti rozhodnutiu ktoréhokoľvek orgánu združenia. Takéto odvolanie
musí byť adresované správnej rade, ktorá rozhodne o jeho dôvodnosti, resp. prijateľnosti. Ak
správna rada rozhodne, že predmetné odvolanie je dôvodné, predloží ho členskej schôdzi na
rokovanie, ak rozhodne, že nie je dôvodné, tak ho zamietne.
2. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia automaticky stávajú jednak členmi o.z.,
ako aj členmi prvej správnej rady.
3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou.
4. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
5. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

