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Článok 1 

Základné  ustanovenia 

 
1.  Názov občianskeho zdruţenia je: EXTREME OBSTACLE RUNNERS  (ďalej len „Združenie"). 

 
2.   Názov občianskeho zdruţenia v slovenskom jazyku je: EXTRÉMNI PREKÁŢKOVÍ BEŢCI. 

 
3.   Sídlom Zdruţenia je: 659, 032 31 Hybe, Slovenská republika. 

 
4.  Zdruţenie   je   dobrovoľnou,   záujmovou,   ekonomicky   a   právne  samostatnou  organizáciou s 

vlastnou právnou subjektivitou zaloţenou v zmysle  zákona č.  83/1990 Z. z.  o zdruţovaní 

občanov v znení  neskorších predpisov za  účelom dosiahnutia cieľov uvedených v Článku 2 týchto 

Stanov Zdruţenia (ďalej len „Stanovy“). Zdruţenie je právnickou osobou. 

 
5.  Poslaním Zdruţenia  je  uspokojovať  záujmy  a  záľuby  občanov v oblasti  rozvíjania  telesnej 

kultúry  a   vytvárať   podmienky  na   zvyšovanie  telesnej,  športovej  a   duševnej  zdatnosti, 

upevňovania zdravia  a dosiahnutie vyššej športovej výkonnosti. 
 

 
Článok 2 

Ciele  Združenia 

 
1.  Cieľom Zdruţenia je najmä: 

 
a) podporovať športovú činnosť občanov, zameranú na  beţecké aktivity a ostatné športové 

činnosti, 

b) rozširovať  všestranné odborné a  športové znalosti, zručnosti a  návyky,  prostredníctvom 

športových aktivít upevňovať telesnú zdatnosť,morálne a etické hodnoty, 

c)  organizovať  tréningy,  turnaje,  športové,  vzdelávacie  a  odborné  podujatia  a akcie   pre 

svojich členov, 

d)  organizovať projektovú a vzdelávaciu činnosť prípravou a realizáciou projektov, 

e) spolupracovať  s orgánmi  miestnej  a  regionálnej  územnej  samosprávy,  štátnej  správy, 

občianskymi zdruţeniami, nadáciami a  záujmovými skupinami občanov zameranými na 

podporu a rozvoj športových aktivít, 

f)  vytvárať  ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na  činnosť 

Zdruţenia, 

g)  zastupovať a chrániť oprávnené záujmy svojich členov. 
 

 
Článok 3 

Členstvo 

 
1.  Členstvo v Zdruţení je dobrovoľné. Členom Zdruţenia môţu  byť fyzické osoby  a/alebo právnické 

osoby,  ktoré  súhlasia so Stanovami a cieľmi Zdruţenia a ich členstvo bolo schválené Valným 

zhromaţdením Zdruţenia. O členstvo môţe  poţiadať ţiadateľ zaslaním vyplnenej písomnej ţiadosti 

„Členská prihláška“ dostupnej na internetovej stránke Zdruţenia: www.extremerunners.sk, v sídle 

Zdruţenia alebo zaslanej ţiadateľovi Zdruţením. 

 
2.  Členstvo vzniká dňom prijatia za člena  a uhradením členského príspevku. 

 
3. Výška  členského  príspevku je 15  EUR  (pätnásť eur).  Výšku  ročného  členského  príspevku na 

nasledujúci  kalendárny  rok a jeho  splatnosť  schvaľuje  Valné  zhromaţdenie  Zdruţenia  (ďalej len  

„Valné  zhromaždenie“)  vţdy  do  31.12.   predchádzajúceho  kalendárneho  roka.  Nie  je vylúčené, 

aby bol členský  príspevok stanovený vo výške 0 € (nula eur). 

 
4. Evidenciu  členov  vedie Valné zhromaţdenie. 

 
5. Členstvo v Zdruţení zaniká: 

a)  doručením písomného oznámenia člena  o vystúpení zo Zdruţenia;

http://www.extremerunners.sk/
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b) dňom  rozhodnutia Valného zhromaţdenia o zániku členstva pre  porušovanie povinností 

vyplývajúcich z členstva. Pri nezaplatení členského príspevku za  príslušný rok rozhodne Valné  

zhromaţdenie  o  zániku  členstva  najneskôr  do   60   dní   po   termíne  splatnosti členského  

príspevku; 

c) úmrtím člena; 

e) zánikom Zdruţenia. 
 

 
Článok 4 

Práva a povinnosti členov 

 
1. Člen Zdruţenia má právo: 

a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmu športových, vzdelávacích, spoločenských a iných 

obdobných aktivít organizovaných Zdruţením; 

b)  zúčastňovať sa Valnom zhromaţdení a hlasovať o jeho uzneseniach; 

c) voliť a byť volený za  predsedu Zdruţenia (ďalej len „Predseda“), podmienkou uplatnenia tohto 

práva  je dovŕšenie veku 18 rokov; 

d) zúčastňovať sa na  rokovaní  orgánov, na  ktorých  sa hodnotí  jeho činnosť, správanie a chovanie; 

e) predkladať podnety, návrhy  a  pripomienky a  poţadovať na  ne  do  30  dní  od  predloţenia 

odpoveď; 

d) byť informovaný o činnosti Zdruţenia. 

 
2. Člen Zdruţenia je povinný: 

a) dodrţiavať Stanovy a podieľať sa na naplňovaní cieľov Zdruţenia; 

b)  plniť úlohy prijaté orgánmi Zdruţenia, dodrţiavať zásady morálky a etiky; 

c) platiť členský  príspevok v určenej výške a určenom termíne; 

d) chrániť a zveľaďovať majetok a dobré  meno  Zdruţenia. 
 

 
Článok 5 

Orgány Združenia 

 
1. Orgánmi Zdruţenia sú: 

a)  Valné zhromaţdenie, 

b)     Štatutárny orgán  (Predseda). 

 
2. Aţ do  vytvorenia orgánov Zdruţenia v mene Zdruţenia koná  a  funkciu orgánov Zdruţenia 

vykonáva prípravný  výbor. 
 

 
Článok 6 

Valné zhromaždenie 

 
1. Valné zhromaţdenie je najvyšším orgánom Zdruţenia. Na Valnom zhromaţdení sa majú právo 

zúčastňovať všetci  členovia  Zdruţenia. Kaţdý  člen  má  na  zasadnutí Valného zhromaţdenia jeden 

hlas. Valné zhromaţdenie zvoláva Predseda najmenej raz za rok. 

 
2. Hlasovacie právo  vykonáva kaţdý  člen Zdruţenia osobne s výnimkou právnických osôb,  ktoré 

hlasujú prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov, prokuristov alebo splnomocnených zástupcov. 

Svoje oprávnenie hlasovať sú tieto osoby  povinné  pred  hlasovaním preukázať. 

 
3. Do pôsobnosti Valného zhromaţdenie patrí najmä: 

a) rozhodovať o zmene Stanov; 

b)  určovať hlavné smery  činnosti Zdruţenia na ďalšie obdobie; 

c)  rozhodovať o pozastavení členstva Predsedovi a ďalším členom  Zdruţenia; 

d) schvaľovať  plán  činnosti  a  správu činnosti  Zdruţenia  a  výročné   správy   o činnosti a 

hospodárení Zdruţenia; 

e)   rozhodovať o výške a splatnosti členského príspevku;
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f)  schvaľovanie  rozpočtu Zdruţenia  na  nasledujúci  kalendárny  rok  a  ročnej  účtovnej závierky 

Zdruţenia; 

g)  zriaďovať  a  rušiť  poradné  orgány   Zdruţenia  a pracovné  skupiny,  voliť  ich  členov a 

schvaľovať štatúty  jednotlivých poradných orgánov a pracovných skupín; 

h)  schvaľovať finančné odmeny pre osoby,  ktoré sa podieľajú na činnosti Zdruţenia a ich výšku; 

i)    uznášať  sa o  dobrovoľnom  rozpustení  Zdruţenia  alebo  zlúčení   Zdruţenia  s iným 

zdruţením, a o naloţení so zostatkom z majetkového vysporiadania Zdruţenia; 

j)  rokovať a rozhodovať o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti Zdruţenia. 

 
4.   Zasadnutie  Valného  zhromaţdenia  zvoláva  Predseda  pozvánkou, v ktorej  uvedie  miesto, 

dátum, hodinu  a program zasadnutia.  Pozvánka spolu  s programom Valného  zhromaţdenia sa 

doručuje všetkým  členom  poštou, prostredníctvom poštovej zásielky, zaslanej na  adresu trvalého  

pobytu   alebo  sídla  uvedenú  v prihláške,  alebo  na  inú  poštovú adresu,  ktorá  je Zdruţeniu  

známa, alebo  elektronicky  na  emailovú  adresu  uvedenú v prihláške,  alebo  inú emailovú adresu, 

ktorá je Zdruţeniu známa, a to najneskôr 2 týţdne  pred  zasadnutím Valného zhromaţdenia. 

 
5.   Valné zhromaţdenie je uznášaniaschopné v takom počte, v akom sa zíde. 

 
6.   Na prijatie uznesenia je potrebné, aby bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

 
7. Pri rozhodovaní o zmenách Stanov, o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení  Zdruţenia s iným 

zdruţením je potrebný súhlas 2/3 prítomných členov. 

 
8. Valné zhromaţdenie môţe  prijať právoplatné rozhodnutie len k bodom, ktoré boli uvedené na 

programe. 

 
9.   V prípade rovnosti hlasov má Predseda dva hlasy. 

 
10. Z kaţdého zasadnutia Valného zhromaţdenia sa vyhotoví  písomný zápis o priebehu zasadania, 

ktorý obsahuje opis prerokovania jednotlivých bodov  programu Valného zhromaţdenia   a   

rozhodnutia   Valného   zhromaţdenia   s  uvedením výsledku    hlasovania. Zápisnicu  podpisuje  

Predseda a zapisovateľ.  K  zápisnici  sa priloţia  návrhy   a  vyhlásenia predloţené na Valnom 

zhromaţdení na prerokovanie a listina prítomných členov Zdruţenia. 
 

 
Článok 7 

Predseda 

 
1.  Štatutárnym  orgánom  Zdruţenia  je  Predseda.  Predseda  zastupuje  Zdruţenie  vo  vzťahu k 

tretím  osobám, koná  a podpisuje v mene Zdruţenia vo všetkých veciach. Podpisovanie za 

Zdruţenie sa uskutočňuje tak, ţe k názvu  Zdruţenia pripojí Predseda svoj podpis. 

 
2.   Predsedu a jeho zástupcov volí a odvoláva Valné zhromaţdenie. Funkčné obdobie Predsedu je 

dvojročné. 

 
3.  Predseda je povinný  vykonávať  svoju funkciu v súlade so  Stanovami, rozhodnutiami Valného 

zhromaţdenia. Za výkon svojej funkcie Predseda zodpovedá Valnému zhromaţdeniu. 

 
4. Predseda predovšetkým: 

a)  riadi Zdruţenie navonok; 

b)  zvoláva a vedie zasadnutia Valného zhromaţdenia. 

 
5.  Predsedu v  jeho neprítomnosti alebo  práceneschopnosti zastupuje na  základe  písomného 

poverenia iný  člen  Zdruţenia. 

 
6. Predsedovi zaniká funkcia: 

a) voľbou nového Predsedu; 

b) písomným oznámením zo strany  Predsedu;
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c)    odvolaním z funkcie; 

d)   zánikom členstva v zdruţení; 

e)    smrťou Predsedu; 

f)     zánikom Zdruţenia. 
 

 
Článok 8 

Hospodárenie Združenia 

 
1. Zdruţenie je samostatnou hospodárskou jednotkou, ktorá hospodári so svojim hnuteľným a 

nehnuteľným   majetkom   a majetkovými   právami   podľa   všeobecne   záväzných  právnych 

predpisov Slovenskej republiky, pravidiel hospodárenia a rozpočtových pravidiel schválených Valným 

zhromaţdením na príslušný kalendárny rok. 

 
2.  V  záujme  vytvárania  vlastných  zdrojov  môţe   Zdruţenie  vykonávať   aj  podnikateľskú  činnosť 

súvisiacu  so  zabezpečovaním   cieľov  a   poslania  Zdruţenia  a   v  súlade  so   všeobecne 

záväznými predpismi Slovenskej republiky a Stanovami. 

 
3.  Majetok Zdruţenia tvoria: 

a) členské príspevky členov  Zdruţenia; 

b)  dotácie, sponzorské príspevky, dary a granty  fyzických osôb a/alebo právnických osôb; 

c) výnosy z vlastného majetku Zdruţenia a činnosti Zdruţenia; 

d) výnosy   z  podnikateľskej  činnosti  súvisiacej  so  zabezpečovaním cieľov  Zdruţenia,  ak takúto 

činnosť Zdruţenie vykonáva; 

e) výnosy z benefičných akcií a iných podujatí organizovaných Zdruţením; 

f)  úrokov z finančných prostriedkov v peňaţných ústavoch Zdruţenia; 

g)  dotácií  zo štátneho rozpočtu, organizácií a fondov; 

h)  dedičstvo. 

 
4. Majetok, ktorý je vlastníctvom Zdruţenia moţno  pouţiť výhradne na plnenie jeho cieľov Zdruţenia. 

 Za týmto   účelom   Zdruţenie   zostavuje   rozpočet  Zdruţenia   na   kalendárny   rok,   vedie 

účtovníctvo o príjmoch a  výdavkoch a  vypracúva výročnú  správu o  výsledku  hospodárenia 

Zdruţenia. 

 
5.   Majetok  Zdruţenia  musí  byť spravovaný s náleţitou  odbornou starostlivosťou,  tak  aby  nedošlo k 

jeho strate, poškodeniu, zničeniu, a aby  nedochádzalo k neprimeranému zmenšovaniu jeho 

hodnoty. 

 
6. Všetky finančné prostriedky Zdruţenia sa ukladajú na  samostatný účet,  zriadený na  tento  účel v 

peňaţnom ústave, prípadne do hotovostnej pokladne Zdruţenia. 

 
7.  Prostriedky  Zdruţenia  moţno   pouţiť  len  na  plnenie  cieľov  Zdruţenia  v  súlade  so  Stanovami a 

rozhodnutím príslušného orgánu Zdruţenia. 

 
8. O spôsobe pouţitia majetku Zdruţenia, nakladania s majetkom zdruţenia a financiami zdruţenia 

rozhoduje Valné zhromaţdenie. 

 
9.  Valné zhromaţdenie zodpovedá za majetok, hospodárenie a vedenie účtovníctva Zdruţenia. 
 

 
Článok 9 

Zánik Združenia 

 
1.   Zdruţenie môţe  zaniknúť: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným zdruţením; 

b)  právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy  o jeho rozpustení; 

c)  spôsobom, ktorý upravujú všeobecne záväzné právne predpisy. 

 
2.   Pri zániku Zdruţenia Valné zhromaţdenie rozhodne: 

a) o spôsobe likvidácie,
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b)  o osobe likvidátora, 

c)  o vysporiadaní spravovaného majetku. 
 

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zdruţenie vzniká registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

 
2.  Všetky funkcie v orgánoch Zdruţenia sú dobrovoľné. 

 
3.   Kaţdý člen orgánov Zdruţenia sa môţe  dať zastúpiť na základe úradne overenej plnej moci. 

 
4.   Organizačné jednotky sa pri zaloţení Zdruţenia nezriaďujú. 

 
5.   Zasadnutia všetkých orgánov Zdruţenia sú neverejné. 

 
6.   Orgány  Zdruţenia si môţu na svoje zasadnutia prizvať hostí. 

 
7.   Práva a povinnosti členov  Zdruţenia, ktoré  nie sú upravené Stanovami sa spravujú zákonom č. 

83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení  neskorších predpisov. 

 
8.  Tieto   Stanovy  nadobúdajú   účinnosť    dňom   registrácie   Ministerstvom   vnútra   Slovenskej 

republiky. 
 
 

 
V Topoľčanoch dňa  18.11.2016 


