STANOVY
ŠPORTOVÉHO KLUBU
FBC SLOVAN RIMAVSKÁ SOBOTA o.z.
Schválené Zhromaždením členov klubu dňa 14.10.2016

A. Základné ustanovenia
01. Názov občianskeho združenia je FBC Slovan Rimavská Sobota (ďalej „Slovan“). Slovan je
športovým klubom v zmysle Zákona 440/2015 Z.z. o športe (ďalej „zákona o športe“).
02. Sídlom Slovana je ulica Dobšinského 46/28, 979 01 Rimavská Sobota.
03. Cieľom Slovana vytváranie vhodných podmienok pre vykonávanie kolektívneho športu florbal v
meste Rimavská Sobota, organizovanie florbalových a iných športových súťaží, príprava a účasť

družstiev v zápasoch, na turnajoch a pravidelných súťažiach. Slovan zastupuje všetkých svojich
členov voči Slovenskému zväzu florbalu (ďalej „zväzu“), voči štátu, samospráve či iným právnickým
osobám vo veci ich záujmu o športovanie a zdravý životný štýl.

04. Slovanu bolo po prijatí do zväzu pridelené identifikačné číslo 084.
05. Slovanu bolo po jeho vzniku pridelené IČO 42190754.
06. Slovan pre svoju reprezentáciu používa klubový symbol uvedený v Prílohe 1.

B.Členstvo v športovom klube Slovan
07. Členom Slovana môže byť:
(a) športovec (v zmysle zákona o športe), alebo

(b) športový odborník (v zmysle zákona o športe), alebo
(c) člen najvyššieho orgánu športového klubu Slovan (ďalej „Slovanista“).
08. Členom Slovana ako športovec a športový odborník sa stáva fyzická osoba registrovaná za
Slovan vo zväze. Pre získanie registrácie je potrebné splniť podmienky stanovené zväzom.

09. Členstvo v Slovane ako športovec a športový odborník sa ukončuje zrušením registrácie za
Slovan vo zväze, alebo prerušuje pri dočasnej registrácii vo zväze za iný športový klub
(hosťovanie, striedavé hosťovanie).

Členstvo sa tiež pozastavuje, ak je proti členovi vedené trestné konanie vo veci športovej korupcie
(§94 ods.6 zákona o športe), alebo nedoplatku na členskom vo výške ročného členského
príspevku.

Členstvo sa zrušuje, ak bol člen odsúdený za trestný čin športovej korupcie (§94 ods.7 zákona o
športe), alebo preukázateľne porušil antidopingové pravidlá (§88 ods.3 zákona o športe).
10. Športovec a športový odborník, ako člen Slovana má právo účasti v družstvách Slovana a na
podujatiach organizovaných Slovanom pri splnení vopred stanovených podmienok.

11. Športovec a športový odborník má ako člen Slovana povinnosť platiť ročné členské v desiatich
mesačných splátkach (vždy do 15.dňa v mesiaci okrem júla a augusta) v schválenej výške. Každá

fyzická osoba platí členské len raz, aj keď má dve, alebo tri formy členstva v klube podľa
článku 07.
Športovec a športový odborník má ako člen Slovana povinnosť podriaďovať sa nariadeniam
Vedúceho klubu, alebo ním poverených Slovanistov. Žiade ďalšie povinnosti pre športovca a

športového odborníka z členstva v Slovane neplynú, títo sa zúčastňujú činnosti združenia podľa
svojej slobodnej vôle.

12. Slovanistom sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá ku dňu prijatia dovŕšila vek 15 rokov,

bolo jej vedúcim klubu ponúknuté členstvo v najvyššom orgáne športového klubu Slovan a bola jej
na zasadnutí najvyššieho orgánu Slovana potvrdená prihláška. Prihláška sa považuje za potvrdenú,

ak bola podpísaná Vedúcim klubu a najmenej dvoma členmi najvyššieho orgánu Slovana, alebo ak
bola podpísaná nadpolovičnou väčšinou členov najvyššieho orgánu Slovana.
13. Členstvo v Slovane Slovanistu zaniká dobrovoľným vystúpením, alebo automaticky pri
neúčasti ani na jednom z posledných troch zasadnutí najvyššieho orgánu Slovana, alebo pri
nedoplatku na členskom dosahujúcom výšku ročného členského príspevku.
14. Právom Slovanistu je hlasovať, voliť a byť volený na zasadnutí najvyššieho orgánu Slovana.
15. Povinnosťou Slovanistu je zúčastňovať sa zasadnutí najvyššieho orgánu Slovana, a platiť ročný
členský príspevok v desiatich mesačných splátkach vždy do 15.dňa v mesiaci (okrem mesiacov júl

a august). Každá fyzická osoba platí členské len raz, aj keď má dve, alebo tri formy členstva v

klube podľa článku 07.V prípade neplnenia týchto povinností sa postupuje podľa článku 13 týchto
stanov.

C. Zhromaždenie Slovanistov
16. Zhromaždenie Slovanistov (ďalej „SS“) je najvyšším orgánom športového klubu Slovan.
17. SS volí Vedúceho klubu, schvaľuje ním navrhnutých zodpovedných pracovníkov a ich
kompetencie a schvaľuje rozpočet Slovana na kalendárny rok.
SS dvojtretinovou väčšinou všetkých Slovanistov schvaľuje zmenu stanov Slovana, zlúčenie Slovana
s iným občianskym združením, alebo jeho zánik.

V prípade zániku Slovana, alebo jeho zlúženia s iným občianskym združením ustanovuje likvidítora
zodpovedného za vysporiadanie majteku Slovana.
18. SS zvoláva Vedúci klubu, alebo zástupca petičného výboru za zvolanie SS, ak získa podpisy

aspoň štvrtiny všetkých Slovanistov. O konaní SS musia byť všetci Slovanisti oboznámení
minimálne 10 pracovných dní vopred.
19. SS je uznášaniaschopné, pri nadpolovičnej účasti všetkých Slovanistov. Ak je SS prehlásené za

neschopné uznášania, SS posúdi potrebu znovuzvolania SS so zreteľom k článku 20 týchto stanov.
Ak je SS potrebné zvolať, je zvolané do 10.pracovných dní.
20. SS na ktorom je volený Vedúci klubu sa musí uskutočniť každý rok, prednostne okolo

28.apríla, keďže tento deň je považovaný za dátum vzniku Slovana. SS na ktorom je schvoľovaný
rozpočet klubu sa musí uskutočniť každý rok, prednostne v decembri.
21. Zo SS sa vyhotovuje zápisnica do 30 dní od jeho konania. Súlad zápisnice so skutočnosťou je

potvrdený podpismi troch SS poverených Slovanistov. Zápisnicu z SS uschováva Vedúci klubu
podľa možností na veky vekov.

D. Zásady hospodárenia
22. Slovan hospodári podľa schváleného rozpočtu na kalendárny rok. V rámci rozpočtu je okrem
iného stanovená výška členského.

E. Vedúci klubu
23. Vedúcim klubu je Slovanista do tejto funkcie zvolený SS.
24. Je štatutárnym orgánom Slovana, má podpisové práva za Slovan, uschováva pečať Slovana,
zastupuje Slovan navonok a je zodpovedný za vonkajšiu komunikáciu potrebnú pre činnosť
Slovana. Je členom najvyššieho orgánu zväzu za Slovan.

25. Vedúci klubu ďalej:
(a) zodpovedá za evidenciu členov klubu,
(b) zodpovedá za majetok Slovana,

(c) zvoláva podľa potreby SS, minimálne ale dvakrát do roka,
(d) ročne predkladá na SS správu o činnosti Slovana v uplynulom roku, alebo ročníku súťaží,
(e) ročne predkladá na SS návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok,

(f) ročne predkladá na SS správu o hospodárení Slovana v predošlom kalednárnom roku,

(g) vedie evidenciu odoslanej a došlej pošty, e-mailovú schránku, webovú stránku a ďalšie
formy elektronickej komunikácie,

(h) je zodpovedný za komunikáciu s médiami,
(i) vypracováva zmluvy o sponzorstve a je zodpovedný za ich zverejnenie, ako aj zverejnenie
použitia sponzorského (v zmysle požiadaviek zákona o športe),

(j) ročne vypracováva inventár majetku Slovana,

(k) je zodpovedný za vyrovnané hospodárenie Slovana v zmysle schváleného rozpočtu,
(l) je zodpovedný za technické zabezpečenie činnosti jednotlivých družstiev Slovana,

(m) je zodpovedný za obsadenie funkcií Vedúci družstva a Tréner pri jednotlivých družstvách v
zmysle kvalifikačných požiadaviek zväzu,

(n) je zodpovedný za prihlasovanie družstiev do súťaží organizovaných zväzom,
(o) vyberá vhodných kandidátov na Slovanistov. Majú to byť osoby so vzťahom k Slovanu,
ktoré sú mu schopné a ochotné pomôcť pri plnení jeho cieľov. Výber konzultuje podľa
vlastného uváženia s ďalšími Slovanistami.
26. Vedúci klubu môže svoje právomoci a povinnosti delegovať na ďalších Slovanistov. Rozsah
právomocí a povinností, ako aj konkrétni Slovanisti nimi poverení sú schvaľovaní SS a to aj spätne,
ak k delegovaniu právomocí a povinností došlo v období medzi SS.

F. Záverečné a zrušujúce ustanovenia
27. Tieto stanovy boli schválené na Zhromaždení členov klubu 14.10.2016. Stanovy začnú platiť
dňom doručenia rozhodnutia o prijatí týchto stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Tým dňom sa rušia doteraz platné stanovy potvrdené 28.04.2010 pod číslom VVS/1-900/90-

35585. Tiež sa rušia funkcie Vedúceho pre športovú činnosť, Vedúceho pre komunikáciu a
Vedúceho pre finančné zabepečenie. Členovia klubu podľa doteraz platných stanov sa automaticky

stávajú Slovanistami. Vedúci klubu Michal Radnóti zostáva vo funkcii Vedúceho klubu do
najbližšieho volebného SS.
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