STANOVY
Horolezeckého klubu SLAŇÁK
vo Vranove nad Topľou

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Horolezecký klub SLAŇÁK (ďalej už len HK SLAŇÁK) je v zmysle zákona č. 83/1990
Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorého predmetom činnosti je horolezectvo
a turistika.
2. HK SLAŇÁK má záujem stať sa členom Slovenského horolezeckého spolku JAMES.
3. Sídlom HK SLAŇÁK je Vranov nad Topľou, Komenského 639/6, 093 02

Článok 2
Poslanie a ciele HK SLAŇÁK
1. HK SLAŇÁK združuje záujemcov o všetky druhy horolezeckých a turistických aktivít
bez rozdielu národností, štátnej príslušnosti, rasy, náboženského a politického
presvedčenia.
2. Poslaním HK SLAŇÁK je chrániť spoločenské záujmy svojich členov, aby sa mohli
slobodne venovať svojim aktivitám. Ide hlavne o zastupovanie v jednaní so štátnymi
a neštátnymi orgánmi a organizáciami, zastupovanie a reprezentáciu v medzinárodných
organizáciách, oblasť metodiky, informácií, ochrany prírody a oblasť vrcholového športu.
Poslaním HK SLAŇÁK je aj prispievať k ochrane prírodných hodnôt v oblastiach kde sa
horolezecká činnosť vykonáva.
3. Prirodzeným záujmom členov klubu je rozvíjať svoje horolezecké aktivity s vedomím
vlastnej zodpovednosti za svoju činnosť, osvojiť si metodiku a prísne dbať na bezpečnosť
pri týchto aktivitách, dodržiavať športové a etické princípy horolezeckej činnosti
a rešpektovať zásady ochrany prírody.
4. Poslaním HK SLAŇÁK je všetkými prostriedkami dbať a starať sa o rozvoj horolezeckej
činnosti v rámci HK SLAŇÁK a za týmto účelom najmä:

a) informuje svojich členov o spôsobe a možnostiach získania a osvojenia si metodiky
bezpečného vykonávania horolezeckej činnosti,
b) prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a háji záujmy svojich členov
v organizáciách, ktorých je členom.

Článok 3
Členstvo
1. Členom HK SLAŇÁK sa môže stať každý záujemca o horolezectvo, turistiku a činnosť
tohto klubu, ktorý bude dodržiavať jeho stanovy.
2. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom HK SLAŇÁK len so súhlasom
zákonného zástupcu a s jeho osobnou zodpovednosťou za horolezeckú činnosť takéhoto
člena.
3. Členstvo vzniká splnením nasledujúcich podmienok:
a) zaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok,
b) prehlásením o rešpektovaní stanov HK SLAŇÁK a vedomí osobnej zodpovednosti za
svoju činnosť v horolezeckom teréne.
4. Zánik členstva:
a) dobrovoľným vystúpením člena (zaplatené členské sa nevracia),
b) vyškrtnutím – pri nezaplatení členského poplatku za príslušný kalendárny rok do
konca tretieho mesiaca príslušného kalendárneho roku,
c) vylúčením – v prípade závažného porušenia stanov HK SLAŇÁK môže výkonný
výbor HK SLAŇÁK rozhodnúť o vylúčení,
d) úmrtím člena.
5. Znovuobnovenie členstva:
Pri nedodržaní stanoveného termínu úhrady členského, t.j. do konca tretieho kalendárneho
mesiaca príslušného kalendárneho roka, je prípadný záujemca o znovuobnovenie členstva,
(ktorý už bol v minulosti evidovaný ako člen HK SLAŇÁK) povinný zaplatiť plnú výšku
členského za príslušný kalendárny rok + registračný poplatok.

Článok 4
Práva a povinnosti člena
1. Členovia majú tieto práva:
a) zúčastňovať sa športovej a spoločenskej činnosti klubu,
b) využívať všetky výhody klubom poskytované,
c) byť volený do všetkých orgánov klubu po dovŕšení 18 rokov,
d) byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu,
e) využívať spoločné zariadenia, výstroj a finančné zdroje,
f) dávať podnety, pripomienky a návrhy k činnosti klubu a žiadať na ne odpoveď VV
klubu.
2. Členovia majú tieto povinnosti:
a) dodržiavať stanovy klubu,
b) dodržiavať obecne platné a športové princípy morálky a horolezeckú etiku,
c) vykonávať športovú činnosť v súlade so zásadami ochrany prírody, dodržiavať všetky
dohody uzavreté v tejto oblasti HK SLAŇÁK a osobne sa na ochrane prírody aktívne
podieľať,
d) riadne a včas platiť členské príspevky.

Článok 5
Orgány HK SLAŇÁK
1. Orgánmi HK SLAŇÁK sú:
a) Členské zhromaždenie (ČZ)
b) Výkonný výbor (VV)
c) Dozorná rada (DR)
d) Štatutárny orgán (ŠO)

Článok 5.1
Členské zhromaždenie (ČZ)
1. Najvyšším orgánom HK SLAŇÁK je členské zhromaždenie. Tvoria ho členovia klubu.
2. Koná sa raz ročne, v termíne stanovenom VV.
3. ČZ prerokúva všetky zásadné otázky súvisiace s činnosťou klubu:

a) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
b) volí predsedu klubu,
c) volí členov VV a DR,
d) odvoláva volených funkcionárov,
e) prerokúva a schvaľuje rozpočet klubu a plán činnosti na návrh VV,
f) prerokúva a schvaľuje správu VV o činnosti a hospodárení klubu,
g) prerokúva a schvaľuje správu DR,
h) rozhoduje o výške členského a registračného poplatku,
i) rozhoduje o zmene symboliky a tradícií klubu.
4. ČZ je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov klubu.

Článok 5.2
Výkonný výbor (VV)
1. Výkonný výbor (VV) je výkonným orgánom HK SLAŇÁK, ktorý zabezpečuje činnosť
klubu medzi zasadnutiami ČZ a zabezpečuje plnenie rozhodnutí ČZ.
2. Členov VV volí členské zhromaždenie na obdobie 2 rokov.
3. VV tvorí:
a) Predseda,
b) Podpredseda,
c) Hospodár,
d) Tajomník.
4. Činnosť VV riadi jeho predseda.
5. VV je uznášania schopný, pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.
6. Zasadania sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, zvoláva ich
predseda klubu.
7. VV zodpovedá za hospodárenie a správu majetku klubu.

Článok 5.3
Dozorná rada (DR)
1. Vykonáva revíziu hospodárenia a kontrolu plnenia úloh VV.
2. Členov DR volí ČZ na funkčné obdobie 2 roky.
3. DR tvoria 2 členovia.
4. Dozorná rada výsledky svojej činnosti konzultuje s VV a predkladá správu ČZ. Na zistené
nedostatky musí ihneď upozorniť VV.
5. Dozorná rada je prizvaná na každé zasadnutie VV.

Článok 5.4
Štatutárny orgán (ŠO)
1. Štatutárnym zástupcom (ŠZ) HK SLAŇÁK je:
a) Predseda
b) Podpredseda (v neprítomnosti predsedu), ktorý koná na základe plnej moci stanovenej
VV.
2. ŠZ zastupuje HK SLAŇAK navonok, koná v jeho mene a taktiež ho reprezentuje.
3. ŠZ zastupuje HK SLAŇAK v styku so štátnou správou, samosprávou, VÚC a inými
inštitúciami.
4. Za výkon svojej funkcie sa zodpovedá VV HK SLAŇÁK.
5. V kompetencii štatutárneho orgánu je podpisovanie a uzatváranie zmlúv.

Článok 6
Hospodárenia klubu
1. Činnosť HK SLAŇÁK je krytá týmito príjmami:
a) členské príspevky členov,
b) subvencie, dary, príspevky iných organizácii a jednotlivcov.
2. Hospodárenie klubu sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného ČZ.

3. Klub môže získavať príjmy z vlastnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok 7
Symbolika klubu
1. HK SLAŇÁK má svoj znak.

Článok 8
Vznik a zánik klubu
1. Klub vzniká dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR).
2. Klub zaniká jeho rozpustením alebo zlúčením s iným združením. Tieto udalosti musia
byť odsúhlasené ČZ.
3. Ak ČZ odsúhlasí rozpustenie alebo zánik klubu, následne ČZ rozhodne aj o vysporiadaní
majetku klubu.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať len ČZ.
2. Tieto stanovy boli prerokované a schválené dňa 22.8.2012 členmi prípravného výboru.
3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.

Vo Vranove nad Topľou, 22.8.2012

