STANOVY
TENISOVÉHO KLUBU
T K 77 S K A L I C A

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Tenisový klub TK 77 Skalica (ďalej len TK 77) je v zmysle Zákona č. 83/90 Zb.
nezávislým dobrovoľným občianskym združením, ktoré združuje fyzické a právnické
osoby, s cieľom uspokojovania ich potrieb a záujmov formou športového využitia
hlavne v oblasti rozvoja a zabezpečovania tenisu na príslušnom územnom obvode.
2. TK 77 má postavenie samostatnej právnickej osoby a vývoja svojou činnosťou
v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
3. Sídlo TK 77 je v Skalici, presná adresa: TENISOVÝ KLUB TK 77,
Športová ul. č.1
909 01 Skalica
4. TK 77 je otvorenou a nepolitickou spoločenskou organizáciou rozvíjajúcou svoju
činnosť na demokratických princípoch pri rešpektovaní samostatnosti, rovnocennosti,
tolerancie a vzájomnej dôvery.
5. TK 77 sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom
obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.
6. TK 77 tvoria evidované družstvá mužov a žien a družstvá mládeže – hráči. Ďalej sú to
evidovaní členovia TK 77. Všetky družstvá majú rovnaké práva a zúčastňujú sa
prostredníctvom svojich zástupcov (delegátov) všetkých rozhodovacích, výkonných
a zabezpečovacích činností.
7. TK 77 má vlastnú symboliku.

Článok 2
POSLANIE A CIELE
1. Poslaním TK 77 je zabezpečovať rozvoj tenisu v obvode svojej pôsobnosti
a vytvárať všetkým družstvám, hráčom a členom podmienky pre ich činnosť.
2. TK 77 v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) v súlade s poslaním
a Stanovami STZ a v ňom združenými subjekatmi, ktoré súhlasia s postavením
a Stanovami STZ, chce spolupracovať.
3. TK 77 presadzuje, obhajuje a chráni záujmy tenisu, svojich členov navonok, pri
rokovaniach s príslušnými orgánmi štátnej správy a ďalšími orgánmi
a organizáciami, hlavne:
a/ spracúva koncepciu rozvoja tenisu v rámci svojej pôsobnosti,
b/ vytvára ekonomické predpoklady k rozvoju svojej činnosti a v ňom združených
družstiev a jednotlivcov, pričom môžu pre hráča či skupiny hráčov vytvoriť
nadštandardné podmienky, na ktoré však nemôže použiť verejné zdroje, či
dotácie od štátnych orgánov a samospráv,
c/ spoluvytvára podmienky a spolu zodpovedá za úroveň športovej
a telovýchovnej prípravy svojich hráčov – členov, spolu s rodičmi a trénermi,
TK 77 či externými spolupracovníkmi,
d/ chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov súvisiacich s činnosťou TK 77
e/ organizačne zabezpečuje majstrovské i nemajstrovské súťaže družstiev –
turnaje jednotlivcov ako prirodzené vyvrcholenie tréningového procesu,
f/ podporuje systematickú a cieľavedomú prácu so športovo talentovanou
mládežou,
g/ činnosťou sponzorskou, reklamnou, organizačnou a prenájmom dvorcov
získava prostriedky pre zabezpečenie svojej činnosti.
Článok 3
ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE A ORGÁNY TK 77
1. Orgánmi TK 77 sú:
a/ Valné zhromaždenie
b/ Výkonný výbor
c/ Dozorná rada
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Článok 4
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
1. Najvyšším orgánom TK 77 je Valné zhromaždenie. Zvoláva ho Výkonný výbor
raz za štyri roky. Deň, miesto a program rokovania stanoví mesiac vopred a pošle
o tom písomnú informáciu všetkým delegátom s hlasom rozhodujúcim. Informuje
o tom členov, hráčov TK 77 a ich rodičov (zákonodarných zástupcov).
2. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú tréneri, vedúci družstiev dospelých
a mládeže a delegáti, ktorí boli stanovení v rozhodovacích, výkonných
a zabezpečovacích činnostiach. Výkonný výbor schváli delegátov s hlasom
rozhodujúcim , ktorí sa zúčastnia Valného zhromaždenia.
3. Valné zhromaždenie prebieha podľa vlastného rokovacieho a volebného poriadku,
ktorý na návrh Výkonného výboru schvália delegáti s hlasom rozhodujúcim na
začiatku rokovania.
4. Valné zhromaždenie je oprávnené rokovať, uznášať sa a voliť, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Rozhodnutie je prijaté, ak
hlasuje pre ne nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.
5. Valné zhromaždenie najmä:
a/ uznáša sa o vzniku TK 77, názve a symbolike,
b/ prerokováva správu o činnosti Výkonného výboru TK 77 a správu Dozornej
rady,
c/ schvaľuje Stanovy TK 77, ich zmeny a doplnky,
d/ volí prezidenta TK 77 a ďalších členov Výkonného výboru a členov Dozornej
rady TK 77 na štvorročné funkčné obdobie. Potvrdzuje predsedu Dozornej rady
TK 77.
e/ rozhoduje o vstupe a vystúpení TK 77 do iných organizácií a združení, o
ekonomickej účasti na ich činnosti, ako i o iných formách spolupráce,
f/ volí zástupcov do orgánov iných organizácií a združení,
g/ schvaľuje právne predpisy, normy, ktoré svojím významom presahujú obvyklú
operatívnu činnosť,
h/ plní úlohy odvolacieho orgánu proti rozhodnutiu Výkonného výboru,
i/ uznáša sa o zániku TK 77 a o použití jeho majetku,
j/ rozhoduje o všetkých ďalších otázkach, ktoré si ku svojmu rozhodnutiu vyhradí.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané na žiadosť jednej tretiny
členskej základne TK 77, alebo na základe rozhodnutia Výkonného výboru.

3

Článok 5
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Výkonný výbor TK 77 je výkonným orgánom TK 77, je najmenej 5-členný. Skladá sa
z prezidenta, viceprezidenta, tajomníka a ďalších členov. Zvoláva ho prezident
spravidla raz za mesiac. Frekvenciu rokovaní si stavoví Výkonný výbor TK 77. Jeho
funkčné obdobie je štvorročné.
2. Výkonný výbor TK 77 volí zo svojich radov tajnou voľbou viceprezidenta
a tajomníka.
3. Rokovania Výkonného výboru riadi prezident TK 77. Výkonný výbor je oprávnený
rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie
je prijaté, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas prezidenta TK 77.
4. Výkonný výbor TK 77 najmä:
a/ schvaľuje rozpočet TK 77 na príslušný kalendárny rok a rozhoduje o výške
príspevkov,
b/ schvaľuje výšku a spôsob platenia členských a oddielových príspevkov,
c/ schvaľuje princípy neplatenia oddielových a členských príspevkov,
d/ zastupuje TK 77 pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, STZ, telovýchovnými a
športovými organizáciami a ďalšími,
e/ schvaľuje zloženie družstiev TK 77 a účasť družstiev a jednotlivcov TK 77 v
súťažiach,
f/ prijíma do pracovného pomeru ďalších pracovníkov, schvaľuje ich pracovné
náplne, základné platy a odmeny,
g/ schvaľuje zmluvy s marketingovými, reklamnými partnermi a sponzormi,
pravidelne hodnotí čerpanie rozpočtu TK 77,
h/ rozpracúva závery rokovaní Valného zhromaždenia a zodpovedá za ich realizáciu,
i/ rozhoduje o vylúčení člena, hráča z TK 77,
j/ rozhoduje o zastavení činnosti hráča TK 77,
k/ rozhoduje o dočasnom vylúčení z tréningového procesu hráča TK 77
l/ rozhoduje o prestupoch a hosťovaniach hráčov do a z TK 77,
m/ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci Valného
zhromaždenia TK 77,
n/ plní ďalšie úlohy uložené Valným zhromaždením.
5. Členstvo vo Výkonnom výbore TK 77 zaniká:
a/ uplynutím štvorročného funkčného obdobia,
b/ odvolaním z funkcie na mimoriadnom valnom zhromaždení,
c/ vzdaním sa funkcie,
d/ zánikom členstva v TK 77.
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6. Činnosť TK 77 medzi zasadnutiami Výkonného výboru TK 77 riadi a za výsledky
zodpovedá prezident, viceprezident a tajomník TK 77. Menovaní sú reprezentanti TK
77 navonok a sú oprávnení za TK 77 rokovať a vykonávať právne úkony vo všetkých
veciach.
7. Funkcia prezidenta, viceprezidenta a tajomníka TK 77 zaniká z rovnakých dôvodov
ako u členov Výkonného výboru, podľa čl. 5. bod 5. týchto stanov.

Článok 6
DOZORNÁ RADA
1. Dozorná rada je najmenej 3-členná. Skladá sa z predsedu a ďalších členov. Je
nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Funkčné obdobie je štvorročné.
2. Dozorná rada volí zo svojich radov tajnou voľbou predsedu.
3. Predseda Dozornej rady TK 77 sa môže zúčastňovať schôdzi Výkonného výboru TK
77 s hlasom poradným.
4. Členovia Dozornej rady TK 77 nemôžu byť členmi iného orgánu TK 77. Dozorná rada
zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu, ktoré ju zvolilo.
5. Dozorná rada TK 77 najmä:
a/ kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Výkonného výboru TK 77,
b/ sleduje dodržiavanie Stanov TK 77 a ďalších základných smerníc,
c/ vykonáva kontrolu čerpania finančných prostriedkov a hospodárenia s majetkom
TK 77, vyjadruje sa k čerpaniu rozpočtu TK 77 za príslušný rok, o výsledkoch
podáva informácie Výkonnému výboru TK 77 a Valnému zhromaždeniu,
d/ vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam TK 77.
6. Členstvo v Dozornej rade zaniká z rovnakých dôvodov ako u členov Výkonného
výboru podľa čl. 5 bod 5. týchto stanov.
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Článok 7
ČLENSTVO, PRÁVA A POVINNOSTI
1. Členstvo v TK 77 je dobrovoľné. Členom TK 77 sa môže stať každá fyzická
a právnická osoba, ktorá o to požiada vykonný výpor TK 77, pričom súhlasí
s poslaním a Stanovami TK 77 a v súlade s nimi chcú pracovať.
2. Členstvo vzniká na základe členského preukazu vystaveného TK 77, podpisom osoby,
ktorá s členstvom súhlasí a odsúhlasením Výkonného výboru. Výkonný výbor TK 77
môže udeliť čestné členstvo osobám, ktoré sa osobitne zaslúžili o rozvoj tenisu v TK
77.
3. Člen TK 77 má právo:
a/ podieľať sa na činnostiach TK 77,
b/ voliť ak je delegátom s hlasom rozhodujúcim a byť zvolený od 18 rokov veku do
orgánov TK 77,
c/ prostredníctvom orgánov TK 77 rozhodovať o jeho činnosti,
d/ obracať sa na orgány TK 77 so svojimi podnetmi, návrhmi, sťažnosťami, dotazmi
a pod., s právom na ich riešenie.
4. Člen TK 77 je povinný:
a/ aktívne sa podieľať na činnosti TK 77,
b/ chrániť majetok a starať sa o jeho zveľaďovanie a rozširovanie,
c/ platiť na účet TK 77 prípadne v hotovosti do pokladne klubu stanovené členské a
oddielové príspevky,
d/ dodržiavať Stanovy TK 77 a plniť rozhodnutia prijaté orgánmi TK 77.
5. Členstvo v TK zaniká:
a/
b/
c/
d/
e/

vystúpením,
vyškrtnutím,
vylúčením,
úmrtím fyzickej, alebo zánikom právnickej osoby,
zánikom TK 77.

6. Člen TK 77 môže na základe svojho rozhodnutia kedykoľvek z TK 77 vystúpiť.
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7. Ak neplatí člen TK 77 stanovené príspevky po dobu najmenej 1 roka, zaniká jeho
členstvo v TK 77 vyškrtnutím, a to posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom táto
lehota uplynula.
8. Ak sa dopustí člen takého jednania, ktoré je nezlučiteľné s jeho členstvom v TK 77,
môže Výkonný výbor rozhodnúť o jeho vylúčení. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia
o vylúčení. Opätovné členstvo takéhoto člena je možné len so súhlasom orgánu, ktorý
ho vylúčil.
9. Práva a povinnosti členov, právnických osôb realizujú ich oprávnení zástupcovia
v orgánoch TK 77, alebo priamo ich individuálni členovia.

Článok 8
MAJETOK A HOSPODÁRENIE TK 77
1. Majetok TK 77 tvoria finančné fondy, hmotný majetok, pohľadávky a iné
majetkové práva.
2. Zdrojom majetku sú predovšetkým:
a/
b/
c/
d/

príspevky členov TK 77 a oddielové príspevky,
dobrovoľné príspevky, dotácie, dary,
príjmy z vlastnej telovýchovnej, športovej, spoločenskej, kultúrnej činnosti,
hnuteľný majetok Tenisového oddielu ŠK Skalica, delimitovaný v zmysle
uznesenia mimoriadnej valnej hromady delegátov ŠK Skalica, konanej dňa
22. decembra 1997.

3. Hospodárenie sa riadi rozpočtom schváleným Výkonným výborom na príslušný
kalendárny rok.
4. Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu môžu disponovať:
prezident, viceprezident, tajomník TK 77, alebo ďalší nimi písomne poverení
členovia Výkonného výboru TK 77, prípadne iní poverení pracovníci TK 77.
5. O nadobúdaní, predaji a prevodoch hmotného a nehmotného majetku TK 77
a výdajoch v rámci disponibilných zdrojov mimo schválený rozpočet rozhoduje
Výkonný výbor TK 77.
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Článok 9
PRÁVNE POSTAVENIE A KONANIE V MENE TK 77

1. TK 77 ako celok má právnu subjektivitu. V mene TK 77 koná Výkonný výbor,
ktorý navonok zastupujú prezident, viceprezident a tajomník alebo iný poverený
člen Výkonného výboru TK 77, pracovníci TK 77, alebo iné osoby, ktoré môžu
zastupovať TK 77 na základe a v rozsahu písomne udelenej plnej moci osobou,
ktorá je oprávnená TK 77 navonok zastupovať.
2. Vo všetkých veciach zaväzujúcich TK 77 sú oprávnení podpisovať všetci
zástupcovia TK 77, pričom za TK 77 podpisujú najmenej dvaja zástupcovia,
pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
3. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
názvu TK 77, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
4. Za členov TK 77 sa ku dňu ich registrácie u príslušného orgánu štátnej správy
považujú všetci doterajší členovia ŠK Skalica – tenisového oddielu.

Článok 10
ZÁNIK TK 77

1. TK 77 zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2. Valné zhromaždenie pri zániku TK 77 menuje likvidátora, ktorý vykoná
majetkovo – právne vyrovnanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní
Ministerstvu vnútra SR.
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Článok 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Stanovy TK 77 boli schválené na ustanovujúcom Valnom zhromaždením,
dňa 25. októbra 1997 a nadobudli účinnosť potvrdením činnosti
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Zmena Stanov TK 77 bola
schválená Valným zhromaždením dňa 05.04.2012.
2. Výklad Stanov TK 77 prislúcha Výkonnému výboru TK 77 Skalica.

____________________________
prezident TK 77 Skalica

___________________________
tajomník TK 77 Skalica

