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Článok 1. 

 

Názov, sídlo a poslanie 

 

1. Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky (ďalej len LKSM) je občianske združenie 

ustanovené v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov. 

 

2. Sídlo LKSM je: Cesta mládeže 42, 90101 Malacky. 

 

3. Poslaním LKSM je vytváranie podmienok pre športovú činnosť svojich členov 

a uspokojovanie ich športových a spoločenských potrieb. 

Za týmto účelom LKSM: 

 vytvára predpoklady a podmienky pre prevádzkovanie lukostreľby svojich 

členov 

 podľa konkrétnych možností zabezpečuje materiálne a tréningové vybavenie 

pre lukostreľbu 

 zabezpečuje výcvik nových členov LKSM, hlavne detí, mládeže a dorastu 

 organizuje súťaže  

 vykonáva propagačné činnosti pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa 

podieľajú na rozvoji LKSM 

 

 

 

Článok 2. 

 

Členstvo v LKSM 

 

1. Členstvo v LKSM je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami klubu. 

 

2. Členstvo v LKSM vzniká na základe písomnej žiadosti, schválenej výborom klubu. 

 

3. Členstvo v LKSM zaniká: 

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o 

vystúpení z LKSM 

b) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby 

c) zánikom LKSM 

d) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena 

e) vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti 

 

4. Na žiadosť člena je možné namiesto vyškrtnutia pozastaviť jeho členstvo až na dobu 3 

rokov. 

 

 

 

 

 

 

 



Práva člena LKSM 

 

1. Každý člen má právo podieľať sa na aktivitách klubu. 

 

2. Každý člen má právo zúčastňovať sa na členskej schôdzi. 

 

3. Každý člen má právo slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť 

LKSM. 

 

4. Každý člen má právo voliť od 13tich rokov a byť volený od 20tich rokov veku do 

výboru LKSM. 

 

5. Každý člen má právo kedykoľvek z LKSM vystúpiť, alebo požiadať o pozastavenie 

členstva.  

 

6. Každý člen má právo obracať sa na výbor klubu so svojimi žiadosťami, sťažnosťami 

a podnetmi, a o ich vybavení musí byť do 30tich dní informovaný. 

 

 

 

Povinnosti člena LKSM 

 

1. Každý člen je povinný dodržiavať stanovy, smernice LKSM a pravidlá pre 

prevádzkovanie lukostreľby. 

 

2. Každý člen je povinný včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky. 

 

3. Každý člen je povinný plniť uznesenie prijaté členskou schôdzou. 

 

4. Každý člen je povinný správať sa šetrne k majetku klubu a starať sa o jeho riadnu 

údržbu. 

 

5. Každý člen je povinný riadne, svedomito a nestranne vykonávať zverené funkcie 

a vyvarovať sa všetkých súkromných aktivít, ktoré by boli v rozpore so záujmami 

LKSM. 

 

 

 

Článok 3. 

 

Organizácia  a riadenie LKSM 

 

 

1. Najvyšším orgánom LKSM je členská schôdza, ktorá sa koná najmenej raz ročne. 

Členská schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina  členov 

LKSM. O uzneseniach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, 

okrem uznesení týkajúcich sa zmeny stanov a zložení výboru LKSM, kedy rozhoduje 

4/5 väčšinou prítomných členov . 

 

 



2. Členská schôdza schvaľuje: 

 stanovy LKSM a ich zmeny 

 správu o činnosti a hospodárení 

 plán činnosti a rozpočet na ďalšie obdobie 

 výšku členských poplatkov 

 volí predsedu LKSM, členov výboru  LKSM a členov revíznej komisie 

 rozhoduje o zániku klubu a vysporiadaní jeho majetku 

 

3. Výkonným orgánom klubu je výbor LKSM. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz 

mesačne. Jeho členmi sú vždy predseda LKSM, metodik LKSM, hospodár a dvaja 

zvolení členovia LKSM. 

 

4. Výbor LKSM: 

 vykonáva rozhodnutia členskej schôdze LKSM podľa prijatých uznesení 

 priebežne organizuje činnosť LKSM 

 pripravuje a zvoláva členskú schôdzu LKSM 

 vedie evidenciu členov klubu 

 hospodári so zverenými prostriedkami 

 predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu na ďalšie obdobie 

 rozhoduje o vylúčení, vyškrtnutí člena alebo pozastavení členstva 

 

5. Výbor LKSM rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov výboru. 

 

6. Štatutárnym zástupcom klubu je predseda LKSM, ktorý najmä: 

 menom klubu uzatvára zmluvy 

 jedná so štátnymi orgánmi, inštitúciami a inými občianskymi združeniami 

 môže splnomocniť členov výboru na svoje zastupovanie 

 

7. Všetky zmluvy podliehajú predchádzajúcemu schváleniu výboru LKSM.  

 

8. Hospodár LKSM zabezpečuje vedenie účtovníctva, pokladne a ekonomické výkazy. 

Osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby zabezpečuje výber členských 

príspevkov a štartovného na pretekoch organizovaných klubom. 

 

9. Metodik LKSM zabezpečuje organizáciu výchovy a výcviku členov. Členskú 

základňu oboznamuje s novými poznatkami v lukostreleckom športe. 

 

10. Kontrolným orgánom klubu je revízna komisia LKSM,  ktorá za svoju činnosť 

zodpovedá najvyššiemu orgánu LKSM.  Jej predseda zodpovedá za kontrolu 

správnosti a efektívnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom klubu, 

upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a kontroluje 

aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.  

 

11. Členská schôdza LKSM môže ustanoviť ďalšiu potrebnú funkciu v klube a zvoliť k jej 

výkonu niektorého z členov klubu. Výbor LKSM môže medzi členskými schôdzami 

poveriť niektorého z členov klubu výkonom určitej funkcie s tým, že túto funkciu buď 

následná členská schôdza potvrdí alebo zruší. 

 

 



Článok 4. 

 

Hospodárenie LKSM 

 

 

1. Majetok klubu pozostáva z hmotného majetku a finančných prostriedkov. 

 

2. Zdrojom majetku sú najmä: 

 členské príspevky 

 príspevky a dotácie od iných organizácií, sponzorov a získané granty 

 dary 

 výnosy z vlastnej telovýchovnej, športovej a kultúrno-spoločenskej činnosti 

 iné zdroje 

 

3. LKSM hospodári na základe rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ktorý je vytvorený 

v súlade s planom činnosti. 

 

 

 

Článok 5. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Výklad stanov LKSM určuje výbor LKSM. 

 

2. O zániku LKSM, zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením rozhoduje členská schôdza, ako najvyšší orgán LKSM, 4/5 väčšinou 

všetkých členov LKSM. 

 

3. Účinnosť týchto stanov vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej 

republiky. 

 


