STANOVY
Telovýchovnej jednoty Slávia UPJŠ Košice
______________________________________
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Článok I.
Základné ustanovenia
1.1. TJ Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice (ďalej len ako TJ Slávia UPJŠ),
je v zmysle zák. č. 83/1990 Zb., v znení neskorších úprav, dobrovoľným združením občanov a zároveň v zmysle § 8 zák. č. 440/2015 Z. z., športovou organizáciou.
1.2. Názov združenia:


V plnom znení: Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice,



V skrátenom znení: TJ Slávia UPJŠ Košice

1.3. TJ Slávia UPJŠ je právnickou osobou, zapísanou v registri právnických osôb
v športe.
1.4. Vznik, právna forma, pomery a zánik TJ Slávia UPJŠ, sa riadia platnými právnymi
predpismi, najmä zák. č. 83/1990 Zb. v znení neskorších úprav a zák. č. 440/2015
Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.5. TJ Slávia UPJŠ spolupracuje s ostatnými organizáciami na Slovensku a v zahraničí,
ktoré sa venujú rovnakej alebo podobnej činnosti, na úrovni rovnoprávnych partnerských vzťahov a do svojej činnosti preberá pozitívne skúsenosti svojich partnerov.
1.6. TJ Slávia UPJŠ sa môže združovať resp. byť členom ďalších združení a organizácií.
O členstve resp. združovaní v ďalších organizáciách a združeniach rozhoduje členská schôdza.
Článok II.
Sídlo Združenia
2.1. Sídlom je: 040 11 Košice - západ, Medická 6
Článok III.
Poslanie a hlavné úlohy
3.1.

Poslaním TJ Slávia UPJŠ je vytváranie vhodných podmienok pre športovanie
študentov UPJŠ, stredoškolskej mládeže, detí a občanov mesta, ako aj občanov
telesne postihnutých a prostredníctvom športu prispievať k harmonickému rozvoju osobnosti a k vzájomnému porozumeniu a priateľstvu.
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3.2. TJ Slávia UPJŠ sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu svojich oddielov a
klubov, poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu.
3.3.

TJ Slávia UPJŠ vytvára ekonomické, materiálno-technické,
a odborné podmienky na činnosť oddielov a klubov.

personálne

3.4. Medzi hlavné úlohy TJ Slávia UPJŠ patria najmä:
a) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky
riadiť a rozvíjať univerzitný šport,
b) podporovať rozvoj športu a uplatňovať princípy fair play v športe,
c) zabezpečiť akademickú reprezentáciu školy na univerzitných podujatiach,
d) podporovať činnosť svojich členov,
e) spolupracovať s univerzitami a vysokými školami, športovými klubmi pri univerzitách a fakultách, ako aj so športovými zväzmi, štátnymi, občianskymi
alebo súkromnými športovými, telovýchovnými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami,
f) podieľať sa na výchove športovcov k vysokej výkonnosti a všestrannosti,
g) aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, intolerancie a diskriminácie v
športe, proti korupcii, nelegálnemu stávkovaniu a ovplyvňovaniu výsledkov
súťaží a proti dopingu.
3.5. TJ Slávia UPJŠ je povinná zabezpečiť:
a) dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti
manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
b) a upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa ods. 3.4. písm. g) ako
závažné disciplinárne previnenia,
c) v prípade, že sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť,
vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.
Článok IV.
Členstvo
4.1. Členstvo v TJ Slávia UPJŠ je dobrovoľné, členom sa môže stať každý občan, bez
rozdielu politickej príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku.
4.2. O prijatí rozhoduje výbor oddielu alebo klubu na základe písomnej žiadosti o prijatie a potvrdzuje ho členská schôdza.
4.3. Dokladom o členstve je zaplatenie členského príspevku za bežný kalendárny rok
do 31.12.
4.4. Každý člen TJ Slávia UPJŠ môže slobodne z TJ vystúpiť.
4.5. Členstvo v TJ Slávia UPJŠ zaniká:
a) písomným oznámením člena o vystúpení,
b) vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinnosti,
c) vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v TJ
Slávia UPJŠ,
d) uplynutím doby platnosti nesplnenia podmienok v bode 4.3.
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e)

úmrtím.

4.6. O zániku členstva v TJ Slávia UPJŠ podľa odseku 4.5. písm. b) a c), rozhodne
svojim uznesením Výkonný výbor TJ.
4.7. TJ Slávia UPJŠ vedie zdrojovú evidenciu členov.
4.8. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80
ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 zák. č. 440/2015 Z. z..
4.9. O právnických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80
ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 zák. č. 440/2015 Z. z..
Článok V.
Práva a povinnosti členov
5.1. Práva člena TJ Slávia UPJŠ:
a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmu súťaží, akcií a podujatí, ako
i ďalších kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných TJ,
b) podieľať sa na výhodách pre členov TJ,
c) zúčastňovať sa priamo na rokovaní orgánov VŠTJ, na ktorých sa prejednáva
alebo hodnotí činnosť TJ Slávia UPJŠ,
d) požadovať informácie o činnosti a hospodárení TJ Slávia UPJŠ,
e) podávať podnety, návrhy, pripomienky a požadovať odpoveď do 30 dní od
ich doručenia.
f) mať aktívne a pasívne volebné právo, ak v čase hlasovania dovŕšil 18. rok
svojho veku.
5.2. Povinnosti člena TJ Slávia UPJŠ:
a) dodržiavať Stanovy TJ Slávia UPJŠ a na ich základe vydané vnútorné predpisy,
poriadky a iné dokumenty,
b) plniť úlohy vyplývajúce zo záverov rokovaní a rozhodnutí orgánov TJ Slávia
UPJŠ,
c) podieľať sa na činnosti oddielu alebo klubu, ktorého je členom a riadne vykonávať prijaté funkcie,
d) riadne a včas platiť členské príspevky a registračné poplatky.
Článok VI.
Orgány TJ Slávia UPJŠ:
6.1. Orgány TJ Slávia UPJŠ sú:
a) valné zhromaždenie
b) výkonný výbor
c) dozorná rada
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Článok VII.
Valné zhromaždenie
7.1. Najvyšším orgánom TJ Slávia UPJŠ je Valné zhromaždenie TJ, ktoré zvoláva
výkonný výbor TJ každé 4 roky, alebo sa zvoláva na požiadanie 30%
členskej základne. Počet delegátov za oddiely a kluby sa určí po dohode
výkonného výboru so zástupcami oddielov a klubov TJ Slávia UPJŠ.
7.2. Valné zhromaždenie prerokúva všetky základné otázky činnosti TJ Slávia UPJŠ najmä:
- uznáša sa o názve a symbolike ako i zániku alebo o zlúčení združenia,
- schvaľuje alebo mení Stanovy TJ Slávia UPJŠ,
- prerokúva správu výkonného výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu
za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti pre nasledujúce obdobie
ako aj správu dozornej rady,
- volí a odvoláva Výkonný výbor TJ Slávia UPJŠ a Dozornú radu TJ,
- rozhoduje o vylúčení oddielov a klubov z TJ Slávia UPJŠ v prípade,
že ich činnosť je v rozpore so zákonom o združovaní občanov,
- je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Výkonného výboru TJ
Slávia UPJŠ, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami TJ Slávia
UPJŠ, je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní,
- pri voľbe návrhovej komisie, mandátovej komisie, volebnej komisie, a
pri schvaľovaní rokovacieho poriadku a volebného poriadku sa rozhoduje
aklamačne,
- Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou
väčšinou prítomných
hlasov členov,
- na prijatie uznesení valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná
väčšina prítomných delegátov.
7.3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných športových orgánov.
Článok VIII.
Výkonný výbor
8.1.
-

Medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť TJ Slávia UPJŠ Výkonný
výbor (ďalej VV).
počet členov a spôsob voľby alebo zastúpenia stanoví Valné zhromaždenie,
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-

výkonný výbor pozostáva z predsedu, výkonného tajomníka, ekonóma
a ďalších členov,
zvolení členovia výkonného výboru na VZ TJ, volia spomedzi seba čelných
funkcionárov, štatutárov TJ: predsedu, výkonného tajomníka a ekonóma a to
2/3 väčšinou všetkých členov výkonného výboru,
v prípade potreby, môže VV do svojich radov, kooptovať nových členov,
celkový počet členov výkonného výboru musí byť nepárny,
VV TJ sa volí na obdobie štyroch rokov,
VV schvaľuje organizačnú štruktúru a fungovanie TJ,

- VV vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia,
- schvaľuje ročný rozpočet,
- zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva TJ, vypracováva ročnú účtovnú závierku,
- funkčné obdobie predsedu sú 4 roky a skončí sa uplynutím funkčného obdobia
a zvolením nového predsedu. Opätovná voľba predsedu je možná,
- funkčné obdobie člena VV TJ sú 4 roky a skončí sa uplynutím funkčného obdobia a zvolením nového člena VV. Opätovná voľba člena VV je možná,
- VV je schopný sa právoplatne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
jej členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu,
- o rokovaní VV sa spisuje zápisnica, ktorej správnosť overujú svojimi podpismi
minimálne dvaja členovia VV prítomní na rokovaní.
8.2.
-

Výkonný výbor ďalej zabezpečuje:
koordináciu povinností oddielov a klubov,
vykonáva pre oddiely a kluby poradenskú a servisnú činnosť,
zastupuje TJ Slávia UPJŠ na rokovaniach so štátnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami,
- organizuje v spolupráci s oddielmi a klubmi podnikateľskú a inú dovolenú
činnosť,
- riadi najmä vedľajšiu činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov.
Článok IX.

Dozorná rada
9.1. Dozorná rada je orgánom, ktorej prislúcha dohliadať na celú činnosť TJ
Slávia UPJŠ a plní hlavne tieto úlohy:
a) kontroluje plnenie úloh orgánov TJ Slávia UPJŠ, ktoré im boli uložené
uzneseniami Valného zhromaždenia,
b) kontroluje plnenie dlhodobých zámerov činnosti Výkonného výboru TJ,
c) kontroluje hospodárenie a plnenie rozpočtu TJ a dozerá na dodržiavanie finančnej disciplíny. Po ukončení hospodárskeho roku vykonáva
revíziu záverečnej bilancie a vyhotoví o tom správu, ktorú predkladá
Valnému zhromaždeniu TJ,
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d) rieši podnety členov týkajúce sa prípadov porušovania Stanov TJ Slávia UPJŠ a ostatných predpisov TJ. Návrh opatrení predkladá na rokovanie Výkonnému výboru TJ, ktorý uznesením navrhne spôsob riešenia.
9.2. Dozornú radu volí
je 4 roky.
9.3.

Valné zhromaždenie TJ na funkčné obdobie, ktoré

Dozornú radu odvoláva Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou všetkých
prítomných hlasov s uvedením dôvodu odvolania.

9.4. Dozorná rada môže zo svojej funkcie odstúpiť
písomným prehlásením
doručeným predsedovi TJ. V takomto prípade skončí výkon jej funkcie
prerokovaním na najbližšom rokovaní členskej schôdze.
9.5. Dozorná rada zvoláva mimoriadne Valné zhromaždenie TJ, ak to vyžaduje záujem TJ Slávia UPJŠ.
Článok X.
Zabezpečenie plnenia úloh TJ Slávia UPJŠ
10.1.

Pre plnenie a zabezpečovanie úloh TJ Slávia UPJŠ a jeho orgánov slúži sekretariát TJ na čele s výkonným tajomníkom TJ. Má tieto úlohy:
- rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou
činnosťou ako aj prostriedky získané od štátu, organizácií a jednotlivcov pre
oddiely a kluby podľa rozsahu a kvality činnosti a ich podielu na získaní finančných prostriedkov.

10.2. V mene TJ Slávia UPJŠ sú oprávnení navonok vystupovať a konať:
 predseda,
 výkonný tajomník,
 ekonóm
Vyššie uvedení funkcionári konajú v mene TJ nasledovne:
a) na uskutočnenie právneho úkonu alebo hospodárskych vecí sa vyžaduje písomný súhlas aspoň dvoch vyššie vymenovaných oprávnených osôb, inak je
právny alebo hospodársky úkon neplatný,
b) na fungovanie bežných administratívnych úkonov konajú funkcionári samostatne, v rámci svojich funkcií.
10.3. Oddiely a kluby na riadenie vlastnej činnosti volia výbor s predsedom
a ďalšími funkcionármi. Ich najvyššími orgánmi sú členské schôdze.

Článok XI.
Hospodárenie
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11.1.

TJ Slávia UPJŠ hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet VŠTJ obsahuje
všetky rozpočtové príjmy a výdavky.

11.2.

TJ Slávia UPJŠ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.

11.3.

TJ Slávia UPJŠ nemá žiadny nehnuteľný majetok, slúžiaci k zabezpečeniu činnosti TJ.

11.4.

Hospodársky rok TJ zodpovedá kalendárnemu roku.

11.5.

Ekonóm TJ po skončení účtovného obdobia, najneskôr však do troch mesiacov
po tomto termíne, zostaví účtovnú závierku.

11.6.

Predseda TJ ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku,
prípadne krytie strát, predloží:
a) Výkonnému výboru TJ
b) Dozornej rade TJ

11.7.

Zdroje rozpočtových príjmov TJ Slávia UPJŠ sú najmä:
a) dotácie z MŠVVaŠ SR prostredníctvom SAUŠ,
b) úroky z finančných prostriedkov uložených v peňažných ústavoch,
c) dary,
d) príjmy na základe zmlúv o sponzorstve a reklamnej činnosti podľa Obchodného zákonníka,
e) príjem z podielu 2% z daní PO a FO,
f) príjmy z členských príspevkov,
g) príjmy z organizovania športových podujatí,
h) iné príjmy z činnosti za účelom ktorej TJ vznikla.

11.8.

Rozpočet má byť v zásade vyrovnaný. Ak by sa rozpočtovali vyššie výdavky
ako príjmy, rozhodne Výkonný výbor TJ o spôsobe krytia schodku pri schvaľovaní rozpočtu.
Článok XII.

Zánik a likvidácia TJ
12.1. TJ sa zrušuje a zaniká :
a) dňom uvedeným v rozhodnutí Valného zhromaždenia o rozpustení TJ,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí ministerstva o jeho rozpustení, inak
dňom, kedy toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
12.2.

Majetkové vyrovnanie sa v prípade zrušenia TJ bez právneho nástupcu
vykoná v lehote troch mesiacov.
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12.3.

Valné zhromaždenie ustanoví likvidátora TJ, vyrovnanie sa vykoná podľa likvidačných pravidiel, pričom zostatok prostriedkov bude odovzdaný na dobročinné
účely.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
13.1.

Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva Výkonný výbor TJ Slávia UPJŠ.

13.2.

Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením konaným dňa 19. mája
2016 a nadobúdajú účinnosť ich registráciou na Ministerstve vnútra SR.

13.3.

Doterajšie stanovy strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti týchto
stanov.

V Košiciach 19. mája 2016

PaedDr. Imrich Staško
výkonný tajomník
TJ Slávia UPJŠ Košice

Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc.
predseda
TJ Slávia UPJŠ Košice

