
STANOVY 

 

KLUB BOJOVÉHO UMENIA TAEKWON-DO I.T.F. HWA-RANG 

TRNAVA 
 

Článok I. 

Základné ustanovenia 
 

Názov združenia: Klub bojového umenia Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava 

 

Sídlo združenia: Klub bojového umenia Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava 

   Lomonosovova 4  

   917 08 Trnava 

   Mail: hwarang.trnava@gmail.com 

   Tel. 0907518019  

 

Klub bojového umenia Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava (ďalej len KBU Taekwon-Do 

I.T.F. Hwa-rang Trnava).je v zmysle zákona č 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov 

založeným za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej výchovy, 

športu a v bojových umeniach, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života. 

 

KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava je samostatnou a nezávislou právnickou osobou 

vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. 

 

V právnych vzťahoch vystupuje pod svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto 

vzťahov vyplýva. 

 

Článok II. 

Ciele a poslanie 
 

Poslaním KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava je vytvárať podmienky na uspokojenie 

záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostanej verejnosti, najmä v oblasti telesnej výchovy, 

športu a bojového umenia, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú 

k získaniu a rozvoju pohybových i telesných zručnosti, schopností, teoretických vedomostí, 

k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými 

morálnymi, vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodného spôsobu trávenia voľného 

času. 

 

Cieľom KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava je: 

    -    Zabezpečovať všestranné podmienky pre účasť členov na telovýchovných 

         a športových podujatiach (tréningy, súťaže, turnaje a pod.), na spoločenských,    

         kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach. 

    -    Propagovanie vlastnej činnosti, telesnej výchovy, športu a bojového umenia 

    -    Organizovanie prestupov vlastných členov do iných ŠK (športový klub) 

         a organizovanie prestupov členov z iných ŠK do vlastného ŠK. 

    -    Vytváranie ekonomických, materiálno-technických, personálnych, administratívnych,    

         sociálnych, ekologických, bezpečnostných a iných podmienok na činnosť KBU 

         Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava ako celku i jej členov 
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    -    Podporovať záujem detí, mládeže a dospelých v oblasti bojového umenia a športu. 

    -    Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania 

 

Článok III. 

Organizácia športového klubu 
 

1. Organizačná výstavba KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava  

 

Z hľadiska vnútornej organizácie sa KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava člení podľa 

odvetví na oddiely, kluby a družstvá (ďalej len zložky KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang 

Trnava). Zložky v rámci KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava nie sú právnickými 

osobami. 

 

Organizáciu KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava tvorí Členská chôdza a mimoriadna 

členská schôdza, Výkonný výbor KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava a Kontrolná 

rada. 

 

2. Členská schôdza je najvyšším orgánom KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava, ktorá 

sa koná raz za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza. 

 

Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza, schvaľuje: 

 

    -    Vznik a zánik KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava vytváranie, zlúčenie s iným 

         Občianskym združením, vstup a výstup KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava z 

         iných právnických osôb 

    -    Stanovy a normy KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava, ich zmeny a novelizácie 

    -    Rozpočet 

    -    Výšku členského príspevku 

    -    Správu o činnosti a hospodárení KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava za uplynulé  

         obdobie, ktorú predkladá výkonný výbor 

    -    Plán činnosti a hospodárenia KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava na ďalšie 

         obdobie, ktorý predkladá výbor 

    -    Správu kontrolnej rady KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava  

    -    Dispozície s majetkom (odpredaj, darovanie, kúpa, prenájom a pod.) 

 

 

Členská schôdza volí a odvoláva výkonný výbor, predsedu, podpredsedu, tajomníka 

a kontrolnú radu KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. V prípade zániku KBU 

Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava členská schôdza vymenuje likvidátora KBU Taekwon-

Do I.T.F. Hwa-rang Trnava, ktorý oznámi ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra SR. 

 

Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze, sú všetci oprávnení členovia 

KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. 

 

Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná 

Nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov. 

 

Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výkonný výbor KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-

rang Trnava a kontrolná rada KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava na písomnú žiadosť 

viac ako 50 % oprávnených členov KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. 



 

Z členskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica. 

 

3. Výkonný výbor KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava 

 

Členská schôdza volí 5-členný výkonný výbor, ktorý riadi činnosti KBU Taekwon-Do I.T.F. 

Hwa-rang Trnava medzi členskými schôdzami. 

Výkonný výbor KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava pozostáva z: predsedu, 

podpredsedu, tajomníka, hospodára a ďalšieho člena. 

 

Voľbu do orgánov KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava ako i funkčné obdobie 

upravuje volebný poriadok KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. 

 

V mene občianskeho združenia je oprávnený konať predseda, podpredseda a tajomník, každý 

z nich samostatne. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa 

vyžaduje podpis dvoch  oprávnených osôb. 

 

Výkonný výbor sa schádza minimálne 1 x za kalendárny ¼ rok. 

Výkonný výbor zvoláva predseda alebo podpredseda KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang 

Trnava. Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomný aspoň 50% jeho členov. 

 

Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej 

schôdze, resp. mimoriadnej členskej chôdze a kontrolnej rady. 

Rozhodnutia výkonného výboru KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava sú závažné pre 

všetkých členov KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. 

 

4. Kontrolná rada KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava 

 

Kontrolná rada je nezávislým orgánom KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava, 

oprávneným kontrolovať všetky druhy činnosti KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. 

Členská schôdza volí na svojej schôdzi 3-člennú Kontrolnú radu, ktorá si spomedzi svojich 

členov volí predsedu. K voľbe do orgánov Kontrolnej rady má právo byť prizvaný člen klubu 

na zasadnutie výkonného výboru s hlasom poradným, ktorý dovŕšil vek 18 rokov.  

Kontrolnú radu zvoláva jej predseda. 

 

Článok IV. 

Členstvo 

 
1. Členstvo v KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava 

 

Členstvo v KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú 

osobu  

 

a/ Vznik členstva 

 

Členom KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava sa môže stať fyzická a právnická osoba, 

ktorá súhlasí so stanovami KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. 

Maloletí (do15. roku života) a iné na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými 

zástupcami- Právnická osoba sa môže stať členom iba na základe písomnej prihlášky: 

 



Náležitosti prihlášky: 

 

Prihláška musí byť podaná písomne na predpísanom klubovom tlačive, ktoré obsahuje: 

 

Meno a priezvisko uchádzača 

Dátum narodenia 

Adresa trvalého a prechodného bydliska 

Prehlásenie žiadateľa, že pozná svoj zdravotný stav a že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné 

platné normy KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava, zložku KBU Taekwon-Do I.T.F. 

Hwa-rang Trnava, ktorej chce byť príslušníkom 

Dátum a podpis žiadateľa o členstvo . U maloletých a nespôsobilých doplnené podpisom 

prihlášky ich zákonnými zástupcami 

 

O prijatí za člena rozhoduje výkonný výbor KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava 

Dokladom o členstve je platný členský preukaz. 

 

b/ Zánik členstva 

 

Členstvo v KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava zaniká: 

 

    -    Vystúpením na základe oznámenia člena 

    -    Vyškrtnutím pre neplnenie, alebo nemožnosť plnenia si základných povinností 

    -    Vylúčenie pre obzvlášť závažné previnenie 

    -    Smrťou člena 

 

c/ Práva člena 

 

- Zúčastňovať sa na činnosti a využívať výhody člena KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang 

Trnava 

- Zúčastňovať sa členských schôdzí KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava, platí  

podmienka dovŕšenia 15 rokov života a byť spôsobilý 

- Zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava, ktoré 

hodnotia jeho činnosť. V prípade nedovŕšenia 15-tich rokov života, alebo nespôsobilosti, 

majú toto právo jeho zákonní zástupcovia 

- Dávať podnety, návrhy, odvolania a pripomienky 

- Byť volený a delegovaný do orgánov KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava po 

dovŕšení 18-teho roku života a ak je spôsobilý 

 

d/ Povinnosti člena 

 

-    Dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa- 

     rang Trnava 

    -    Zapájať sa do činnosti KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava 

    -    Vystupovať v duchu morálnych zásad a dbať o dobré meno KBU Taekwon-Do I.T.F.  

         Hwa-rang Trnava 

    -    Riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ktoré schválili orgány KBU Taekwon-Do  

         I.T.F. Hwa-rang Trnava 

 
 

 



Článok V. 

Hospodárenie športového klubu 
 

1. Príjmy KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava tvoria členské príspevky, výnosy akcií 

organizovaných KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava z majetku, z dobrovoľných 

príspevkov a darov, vrátane sponzorstva, účelové dary a príspevky, príjmy z telovýchovnej, 

športovej, kultúrnej, spoločenskej  a inej verejnoprospešnej činnosti KBU Taekwon-Do I.T.F. 

Hwa-rang Trnava, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb a pod. 

2. Hlavným nástrojom hospodárenia KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava je rozpočet 

KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. Rozpočet pripravuje Výkonný výbor KBU 

Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava a predkladá ho na schválenej členskej schôdzi. 

Základné rozpočtové položky sú tvorené z členských príspevkov, ktoré navrhuje výbor KBU 

Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. 

3. Príjmy KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava sa rozdeľujú podľa potrieb KBU 

Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. O rozdelení týchto prostriedkov a darov nad rámec 

rozpočtu  rozhodne Členská schôdza (pri hodnote nad 500 €), alebo Výkonný výbor  KBU 

Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava (pri hodnote do 500 €). Spôsob rozdelenia týchto 

príjmov sa uvádza  v Správe o hospodárení  KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava, 

ktorú Výkonný výbor predkladá Členskej schôdzi. 

4. Dobrovoľné príspevky a dary sú všetky materiálne, alebo finančné prostriedky, ktoré darca 

venuje s udaním adresáta, alebo účelu (napr. nákup športových potrieb). S takýmto 

príspevkom resp. darom disponuje Výkonný výbor KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang 

Trnava podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady 

o účelovom využití daru. 

5. Finančné prostriedky KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava sa ukladajú vo finančnom 

ústave 

6. Výdavky KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava tvoria príspevky na: 

a.  Materiálne, personálne a organizačné zabezpečenie KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-

rang Trnava 

 b.  Organizáciu  športových a kultúrnych podujatí 

 c.  Dopravu, ubytovanie, stravovanie, poistenie športových a kultúrnych podujatí 

 d.  Nájmy a prenájmy priestorov vybavení 

 e.  Nákup športových potrieb, výstroj pre zložky KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang  

            Trnava 

 f.  Zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu  

 g.  Fungovanie KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava  

 h.  Mimoriadne výdavky schválené členskou schôdzou 

Výdavky sa uskutočňujú v súlade so schváleným rozpočtom organizácie. 

 

7. Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje na základe dokladov a záznamov v Peňažnom 

denníku KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava, ktorý vedie hospodár KBU Taekwon-Do 

I.T.F. Hwa-rang Trnava. Správu o hospodárení , spracúvanú hospodárom KBU Taekwon-Do 

I.T.F. Hwa-rang Trnava predkladá Výkonný výbor členskej schôdzi na výročnom zasadnutí . 

Doklady o hospodárení. KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava je hospodár povinný 

predložiť na požiadanie Kontrolnej rady KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava. 

8. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava sa 

evidujú  v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang 

Trnava. Inventarizácia majetku KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava sa vykonáva  raz 

ročne k 31.12. príslušného kalendárneho roka a vždy pri odovzdávaní funkcie hospodára. 

Inventarizáciu vykonáva Kontrolná rada. 



9. KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava môže  vytvárať, resp. vystupovať ako člen, 

spoločník, akcionár a podobne do iných právnických osôb v záujme podpory poslania KBU 

Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava 

 

Článok VI. 

Zánik združenia 
 

1. Združenie zaniká rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny členov združenia KBU Taekwon-Do 

I.T.F. Hwa-rang Trnava. Na základe tohto zvolá Výkonný výbor KBU Taekwon-Do I.T.F. 

Hwa-rang Trnava mimoriadne zasadnutie Členskej schôdze, ktorá v mene jej členov potvrdí 

zánik KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava a zabezpečí organizáciu opatrení a činností 

s tým spojených. 

2. Pri zániku združenia KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava vykoná Členská schôdza 

Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava zúčtovanie majetku KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang 

Trnava, pri ktorom: 

 a.  Sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora 

 b.  Zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie iným  

     športovým  

     združeniam podľa ich záujmu, alebo ich odovzdá škole, kde má sídlo na výchovno  

     vzdelávacie účely 

c.  Rozhodne o rozdelení zostavujúcich finančných prostriedkov 

d.  Zrealizuje likvidáciu účtu v bankovej inštitúcií 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

Stanovy KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang Trnava nadobúdajú platnosť dňom schválenia 

Členskou schôdzou  a zaregistrovaním občianskeho združenia KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-

rang Trnava na Ministerstve vnútra SR. 

 

Podpisy troch členov, ktorý súhlasia so stanovami KBU Taekwon-Do I.T.F. Hwa-rang 

Trnava: 

 

Bc. Dominik Sawicki:    Ing. Juraj Tomášik: 

 

Ing. Ján Černička: 

 

 

Trnava 9.12.2013 

 

Dátum registrácie na MVSR: 
 


