
S T A N O V Y

 

Tenisového klubu Kúpele Piešťany
(ďalej len „Stanovy“)

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tenisový klub Kúpele Piešťany (ďalej len klub) je dobrovoľným združením 
občanov, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorí 
jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú športovú činnosť v tenise.

2. Klub je otvorenou, nezávislou, samostatnou, nepolitickou organizáciou, ktorá vyvíja
činnosť na demokratických princípoch.

3. Klub je členom Slovenského tenisového zväzu a môže dobrovoľne vstupovať do 
iných združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných 
záujmov a potrieb v športe.

4. Klub je športovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je zapísaná v registri 
právnických osôb v športe.

5. Sídlom klubu sú 921 01 Piešťany, E. Belluša 4821/2.

Článok 2
POSLANIE A CIELE KLUBU

1. Poslaním klubu je poskytovať všestrannú starostlivosť o rozvoj tenisového športu 
a zastupovanie záujmov svojich členov.

2. K plneniu tohto poslania vykonáva najmä tieto činnosti:
a) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy tenisu vo vzťahu k orgánom 

verejnej správy, iným športovým organizáciám, ktorých je členom 
a iným právnickým a fyzickým osobám,

b) zabezpečuje rozvoj pretekárskeho tenisu, maximálnu pozornosť venuje 
najmä výberu a príprave športovo – talentovanej mládeže,

c) zabezpečuje tréningový proces jednotlivcov a družstiev v záujme 
dosahovania úspešných výsledkov klubu,

d) vytvára podmienky pre rozvoj rekreačného tenisu vo všetkých vekových 
skupinách,

e) organizuje a riadi domáce a medzinárodné súťaže,
f) vydáva predpisy, podľa ktorých sa riadi činnosť v rámci klubu,
g) podporuje výchovu odborníkov v športe, ktorí pôsobia v klube,
h) vyvíja aktívnu činnosť v ekonomickej sfére v snahe dosahovať 

hospodársku rovnováhu medzi možnými zdrojmi a potrebnými 
výdavkami, pre naplnenie tohto cieľa zriaďuje aj vlastné dcérske 
obchodné spoločnosti a nadobúda obchodné podiely v iných 
spoločnostiach,

i) v rámci svojej pôsobnosti realizuje a podporuje aktivity, ktorých cieľom 
je ochrana proti negatívnym javom v športe, zabezpečuje dodržiavanie 
pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti 



manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 
negatívnym javom v športe,

j) poskytuje súčinnosť slovenskému tenisovému zväzu pri plnení úloh 
v oblasti rozvoja tenisu na Slovensku,

k) plní ďalšie povinnosti a úlohy v zmysle ustanovení Zákona o športe č. 
440/2015 Z.z. (ďalej len „Zákon“).

3. Rozhodnutia klubu v rámci svojej pôsobnosti sú konečné.
Článok 3
ČLENSTVO V KLUBE

1. Klub má riadnych a čestných členov. Členstvo v klube je dobrovoľné.
2. Riadne členstvo v klube vzniká:

a) u hráčov, trénerov, rozhodcov a iných odborníkov v športe s platnou 
registráciou za klub v Slovenskom tenisovom zväze po 
uhradení príslušného členského príspevku v klube,

b) u iných osôb súhlasným rozhodnutím výboru klubu na základe doručenej
prihlášky žiadateľa o členstvo a následným uhradením príslušného 
členského príspevku.

3. Čestným členom klubu sa môže stať osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj klubu. 
Čestné členstvo v klube môže byť priznané i organizáciám alebo kolektívom, ktoré
majú mimoriadne zásluhy na rozvoji klubu. Čestných členov klubu schvaľuje 
členská schôdza. 

4. Členstvo v klube zaniká:
a) vystúpením,
b) neuhradením členského poplatku v stanovenom termíne,
c) vylúčením za neplnenie základných povinností člena (rozhodnutie je 

v kompetencii výboru klubu),
d) vylúčením za obzvlášť závažné previnenia, nezlučiteľné s členstvom 

v klube (rozhodnutie je v kompetencii výboru klubu),
e) stratou platnosti registrácie v Slovenskom tenisovom zväze za klub,
f) úmrtím.

Článok 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

1. Riadny člen klubu má právo:
a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmov športových, kultúrnych 

a spoločenských akcií klubu,
b) využívať zariadenia klubu v súlade so schválenými predpismi,
c) dávať podnety, návrhy a pripomienky pre zlepšenie činnosti klubu,
d) od dosiahnutia 18 rokov zúčastňovať sa s hlasovacím právom členských 

schôdzí klubu, 
e) od dosiahnutia 18 rokov voliť a byť volený do funkcií a orgánov klubu 

pri dodržaní zásad odbornosti, kvalifikácie a bezúhonnosti.
2. Základné povinnosti člena klubu:

a) dodržiavať Stanovy a predpisy podľa ktorých sa riadi činnosť klubu,
b) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci klubu,
c) podieľať sa na aktivitách slúžiacich na rozvoj a propagáciu klubu,
d) v prípade zvolenia do orgánov klubu riadne a zodpovedne vykonávať 

prijatú funkciu,
e) riadne uhradiť členské a iné schválené poplatky. 

3. Práva a povinnosti čestných členov:
a) zúčastňovať sa členských schôdzí bez práva hlasovať,



b) obracať sa na výbor klubu s otázkami, pripomienkami a návrhmi 
a žiadať odpoveď,

c) v rámci možností pomáhať klubu a podieľať sa na jeho rozvoji.

Článok 5
ORGÁNY KLUBU

1. Orgánmi klubu sú:
a) členská schôdza a
b) výbor klubu

2. Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Zvoláva ju výbor klubu najmenej raz 
ročne. Členská schôdza najmä:

a) schvaľuje, mení alebo ruší Stanovy,
b) uznáša sa o názve, symbolike a zániku klubu,
c) schvaľuje správu o činnosti klubu, správu o hospodárení klubu, plán 

činnosti na nasledujúce obdobie a rozpočet na nasledujúce obdobie,
d) ruší alebo mení rozhodnutia výboru klubu pokiaľ sú v rozpore so 

Zákonom, Stanovami alebo inými schválenými predpismi klubu,
e) v stanovených termínoch volí výbor klubu na obdobie 2 rokov,
f) rozhoduje o zriadení, prípadne zrušení dcérskych obchodných 

spoločností a o nadobúdaní podielov v iných spoločnostiach,
g) rozhoduje o prijímaní čestných členov klubu.

3. Členská schôdza sa uskutočňuje podľa týchto pravidiel:
a) právo účasti s hlasovacím právom majú všetci riadni členovia klubu, 

ktorí dosiahli 18 rokov,
b) právo účasti bez hlasovacieho práva majú riadni členovia klubu, ktorí 

ešte nedosiahli 18 rokov, čestní členovia klubu a pozvaní hostia,
c) zvoláva ju výbor klubu pozvánkou najmenej sedem dní pred termínom 

členskej schôdze, súčasťou pozvánky je návrh programu členskej 
schôdze,

d) na uznášaniaschopnosť členskej schôdze je potrebná nadpolovičná 
väčšina riadnych členov s právom hlasovať,

e) rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych 
členov s právom hlasovať, s výnimkou problematiky v Čl. 5, bod 2b, 
kedy je pre rozhodnutie potrebná 2/3 väčšina členov klubu s právom 
hlasovať,

f) ak členská schôdza nie je uznášaniaschopná ani hodinu po stanovenom 
začiatku, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina 
hlasov prítomných členov, v tomto prípade však predmetom 
rozhodnutia môže byť iba problematika uvedená v pozvánke,

g) členská schôdza sa uskutočňuje v súlade s Rokovacím poriadkom, ktorý 
schvaľuje členská schôdza v súlade so Stanovami a ustanoveniami 
Zákona,

h) voľby výboru klubu sa vykonávajú podľa Volebného poriadku, ktorý 
schvaľuje členská schôdza v súlade so Stanovami a Zákonom,

i) z rokovania členskej schôdze sa vyhotoví a zverejní zápisnica v súlade 
s ustanoveniami Zákona.

4. Na žiadosť polovice členov klubu s hlasovacím právom alebo rozhodnutím výboru 
klubu môže byť zvolaná mimoriadna členská schôdza.

5. Výbor klubu je najvyšším výkonným orgánom a riadi činnosť klubu v období medzi
členskými schôdzami. Výbor klubu koná v mene klubu a riadi jeho činnosť 



v súlade so Stanovami, schválenými vnútornými predpismi, rešpektuje pritom 
ustanovenia Zákona a predpisy STZ .

6. Výbor má 5 – 11 členov (podľa rozhodnutia členskej schôdze). Funkčné obdobie 
výboru klubu je 2 – ročné, prípadne do najbližšej členskej schôdze po uplynutí 
tohto obdobia. Počas tohto obdobia môže výbor kooptovať nového člena, ktorého 
musí následne schváliť členská schôdza na najbližšom zasadaní. Členom výboru 
klubu nemôže byť zamestnanec klubu. Odvolať člena výboru klubu pred 
skončením funkčného obdobia môže iba členská schôdza, a to iba z dôvodu 
hrubého porušenia Stanov, pri hrubom porušení ustanovení Zákona, alebo pri 
strate bezúhonnosti.

7. Na čele výboru klubu je prezident klubu, ktorého si volí výbor klubu zo svojich 
členov. Prezident je zvolený ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov členov výboru 
klubu. Prezident zastupuje klub navonok, je štatutárnym orgánom klubu, je 
oprávnený konať v mene klubu a výboru klubu. Na zastupovanie klubu 
v stanovenom rozsahu môže prezident splnomocniť iného člena výboru klubu 
alebo so súhlasom výboru klubu aj inú zodpovednú a odborne zdatnú osobu.

8. Výbor klubu najmä:
a) zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze,
b) zabezpečuje organizáciu športových, kultúrnych a spoločenských aktivít 

v klube,
c) riadi súťažnú činnosť v klube,
d) zabezpečuje ekonomickú činnosť klubu a zodpovedá za hospodárenie 

klubu,
e) schvaľuje počet zamestnancov, ich náplň práce, prípadne ďalšie osoby 

zabezpečujúce výkonnú činnosť v klube v súlade s ustanovenia 
Zákonníka práce alebo Obchodného zákonníka,

f) riadi zamestnancov klubu, prípadne ďalšie osoby, ktoré zabezpečujú 
výkonnú činnosť v klube,

g) schvaľuje interné predpisy klubu a pravidlá hrania a správania sa v areáli
klubu,

h) schvaľuje členské poplatky, poplatky za hranie a v prípade potreby aj iné
poplatky v rámci klubu,

i) zastupuje klub v rokovaniach so STZ, štátnymi, samosprávnymi orgánmi 
a inými inštitúciami,

j) vedie zdrojovú evidenciu v súlade so Zákonom,
k) vypracováva výročnú správu a správu o hospodárení, ktorú predkladá 

členskej schôdzi,
l) v stanovenom termíne zvoláva členskú schôdzu, 
m) zabezpečuje plnenie všetkých povinností klubu v zmysle Zákona.

9. Výbor klubu zasadá najmenej 6 krát ročne. Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor klubu rozhoduje vo forme 
uznesení. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov 
výboru. Zo zasadaní sa vyhotoví a zverejní zápisnica v súlade so Zákonom.

Článok 6
MAJETOK A HOSPODÁRENIE KLUBU

1. Účtovným obdobím klubu je kalendárny rok.
2. Príjmy a výdavky klubu sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu 

účtovného obdobia pokiaľ možno vyrovnané. 
3. Klub má vlastný majetok, ktorý tvoria hnuteľný a nehnuteľný majetok, finančné 

fondy, pohľadávky, cenné papiere a iné majetkové práva.



4. Na základe zmluvných vzťahov môže klub užívať i iný majetok.
5. O majetok je klub povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.
6. S majetkom klub nakladá v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, predpismi

telovýchovných orgánov a vlastnými pravidlami.
7. Zdrojom príjmov sú najmä členské poplatky, poplatky za hranie, príjmy z inej 

činnosti dosiahnuté v súvislosti so športovou činnosťou, príjmy z vlastnej 
hospodárskej činnosti, výnosy z marketingových aktivít, reklamných 
a sponzorských zmlúv. Ďalej  dary, dotácie a sponzorské príspevky, príspevky zo 
zdrojov STZ a príspevky zo zdrojov samosprávy. 

Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú obsiahnuté v Stanovách, rozhoduje výbor 
klubu.

2. Pri zániku klubu bude ustanovený likvidátor. Tento vykoná majetkovo – právne 
vyrovnanie.

3. Práva a povinnosti členov klubu, orgánov klubu a činnosť klubu, ktoré nie sú 
upravené v Stanovách, sa riadia príslušnými predpismi Zákona, Zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov a ďalších právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky.

4. Stanovy boli schválené členskou schôdzou zo dňa 31.3.2016. Registráciou týchto 
stanov sa rušia stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR, číslo VVS /1 – 
900/90-3065-5 v znení neskorších zmien.
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