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STANOVY
Občianskeho združenia
BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA MALINOVO
Znak (Logo)
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Článok I.
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA MALINOVO.
2. Skrátený názov občianskeho združenia, ktorý je používaný pri komunikácii so
športovými ale aj nešportovými subjektami „BA MALINOVO“.
3. Názov občianskeho združenia uvádzaný ďalej v týchto stanovách je „BA MO“.
4. BA MO je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí
jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove a športe a
to v bedmintonovom športe (ďalej len „bedmintonisti“).
5. BA MO je samostatný právny subjekt, jeho sídlom je Družstevná 575, 900 45
Malinovo. BA MO združuje aktívnych a pasívnych bedmintonistov, ako aj priaznivcov
a priateľov tohto športu.
6. BA MO je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou
spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických
princípoch.
7. BA MO môže dobrovoľne vstúpiť do inej slovenskej alebo medzinárodnej
organizácie bez straty vlastnej nezávislosti. Vstup, výstup a právo anulovať toto
rozhodnutie má predseda BA MO.
8. BA MO má svoju vlastnú symboliku, ktorá je tvorená znakom (Logo BA MO), ktorý
je zobrazený na prvej strane týchto stanov.
Článok II.
Hlavné úlohy a činnosti BA MO
1. Základnou úlohou BA MO je združovať:
- Aktívnych záujemcov o súťažnú i rekreačnú formu bedmintonu vo všetkých
vekových kategóriách a na všetkých výkonnostných stupňoch
- Pasívnych záujemcov, priaznivcov a priateľov bedmintonu.
2. BA MO organizuje:
- Bedmintonové tréningy
- Bedmintonové sústredenia (v anglickom jazyku „camp“)
- Bedmintonové kultúrne a športové podujatia
3. BA MO zabezpečuje účasť svojich členov na bedmintonových akciách konaných sa
na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) alebo aj v zahraničí.
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4. BA MO spolupracuje s:
-

Inými bedmintonovými subjektami, ktoré majú sídlo na území SR alebo aj
v zahraničí
Inými športovými subjektami, ktoré majú sídlo na území SR alebo aj v zahraničí
Štátnymi orgánmi
Miestnymi samosprávami
Fyzickými a právnickými osobami

5. BA MO vytvára pre svojich členov kvalitné športové a materiálnotechnické podmienky.
Článok III.
Členstvo v BA MO
1. Členom BA MO môže byť každá fyzická a právnická osoba.
2. Členstvo v BA MO je dobrovoľné.
3. Členom BA MO sa môže stať každý bedmintonista (aktívny či pasívny, domáci alebo
zahraničný) bez ohľadu na politickú príslušnosť, vierovyznanie, názorovú a športovometodickú orientáciu, ak sú jeho občianske a športové postoje založené na
princípoch demokracie a humanizmu a súhlasí so stanovami BA MO (ďalej len
„člen“).
4. Členstvo vzniká vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý zašle uchádzač
o členstvo predsedovi BA MO, ktorý rozhoduje o prijímaní nových členov. Následne
predseda BA MO informuje uchádzača o jeho prijatí alebo neprijatí za člena BA MO.
5. Členstvo zaniká:
- Dobrovoľným vystúpením člena na základe jeho oznámenia, ktoré
doručí predsedovi BA MO
- Úmrtím fyzickej osoby a zánikom právnickej osoby
- Vylúčením, ak poruší stanovy BA MO alebo poškodí dobré meno BA MO.
- O vylúčení rozhoduje predseda BA MO.
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Článok IV.
Práva a povinnosti členov OBA MO
1. Člen má právo:
- Zúčastňovať sa na bedmintonových a spoločenských akciách organizovaných
BA MO.
- Dávať návrhy, podnety a pripomienky predsedovi BA MO alebo revízorovi BA
MO.
- Byť členom aj iného športového subjektu alebo organizácie, ktorá má sídlo na
území SR alebo aj v zahraničí.
- Na informovanosť o činnosti BA MO.
- Zúčastňovať sa na členských schôdzach BA MO.
- Voliť a byť volený do orgánov BA MO, ak je v deň voľby starší ako 18 rokov
2. Člen má povinnosť:
- Dodržiavať stanovy BA MO
- Platiť v stanovenom čase a v stanovenej výške členské príspevky. O stanovenom
čase platenia členských príspevkov a výške sumy členských príspevkov rozhoduje
predseda BA MO.
- Starostlivo hospodáriť s majetkom BA MO.
- Iniciatívne sa zapájať do činností BAMO.
- Najlepšie reprezentovať BA MO.
Článok V.
Členská schôdza
1. Najvyšším orgánom BA MO je členská schôdza BA MO (ďalej len „členská schôdza“),
ktorú zvoláva raz ročne predseda BA MO uznesením o konaní členskej schôdze a
musí byť doručená každému členovi BA MO jeden kalendárny mesiac pred konaním.
Uznesenie musí obsahovať dátum, čas a miesto konania.
2. Ak bola členská schôdza riadne zvolaná, je uznášaniaschopná bez ohľadu na
počet prítomných členov. Hlasovacie právo má každý prítomný člen BA MO starší
ako 18 rokov.
3. Uznesenie členskej schôdze je platné, ak zaň hlasuje viac prítomných členov ako
proti nemu.
4. Členská schôdza volí na 2 roky predsedu BA MO a revízora BA MO.
5. Členská schôdza má právo meniť a dopĺňať stanovy BA MO. Úprava stanov BA MO
je platná, ak za ňu hlasuje aspoň 2/3 prítomných členov.
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6. Schvaľovanie uznesení, voľby a úpravy stanov sa vykonávajú tajným alebo verejným
hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodne členská schôdza pred jeho vykonaním
verejným hlasovaním.
Článok VI.
Predseda BA MO
1. Výkonným orgánom BA MO je predseda BA MO (ďalej len „predseda“)
2. Riadi celú činnosť BA MO medzi zasadnutiami členskej schôdze a je oprávnený
prijímať uznesenia k zabezpečeniu hlavných úloh a činností BA MO.
3. Uznesenia predsedu sú záväzné pre každého člena BA MO.
4. Predseda je zároveň aj štatutárnym orgánom BA MO a je oprávnený v jeho
mene konať. V prípadoch že to nepriaznivá situácia predsedovi nedovoľuje,
môže splnomocniť iného člena BA MO staršieho ako 18 rokov na konanie v
jeho mene a s jeho právomocami.
5. Predsedu môže odvolať jedine členská schôdza. V prípade dobrovoľného
odstúpenia predsedu z jeho funkcie, musí byť zvolaná mimoriadna členská schôdza,
na ktorej sa uskutoční voľba nového predsedu.
Článok VII.
Revízor BA MO
1. Kontrolným orgánom BA MO je revízor BA MO (ďalej len „revízor“)
2. Kontroluje činnosť BA MO a svoje zistenia predkladá na členskej schôdzi.
3. Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou predsedu.
4. V prípade dobrovoľného odstúpenia revízora z jeho funkcie, musí byť zvolaná
mimoriadna členská schôdza, na ktorej sa uskutoční voľba nového revízora.
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Článok VIII.
Zásady hospodárenia BA MO
1. Finančné prostriedky, ktoré sú použité len na zabezpečenie hlavných úloh a
činností BA MO sú získavané najmä z:
- Prijaté podiely zaplatenej dane (1,2 alebo 3%).
- Členských príspevkov.
- Dotácie a granty od štátnych orgánov, miestnych a územných samospráv a
právnických osôb.
- Sponzorské finančné prostriedky a dary od fyzických a právnických osôb.
2. BA MO nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť a ani žiadnu podnikateľskú činnosť.
3. Kontrolu efektívneho dodržiavania zásad hospodárenia vykonáva revízor.
Článok IX.
Zrušenie BA MO
1. BA MO sa zrušuje:
- Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.
- Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
- Právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.
- Vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku.
2. Členská schôdza rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení a zlúčení BA MO s iným
občianskym združením. V prípade dobrovoľného rozpustenia ustanovuje likvidátora,
ktorý vykoná majetkové vysporiadanie na základe uznesenia členskej schôdze a do
15 dní to oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Článok X.
Účinnosť stanov
1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie občianskeho združenia
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
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