
STANOVY 

Východoslovenského klubu veteránov stolného tenisu 

 

1. Názov: 
 Východoslovenský klub veteránov stolného tenisu (VsKVETST) 
 

2. Sídlo: 
 
3. Cieľ:  
Východoslovenský klub veteránov stolného tenisu (VsKVETST) je  dobrovoľným 
občianskym združením v zmysle zákona č 83/1990 Zb. Je združením fyzických 
a právnických osôb. Cieľom VsKVETST je uspokojenie záujmov členov v oblasti 
stolného tenisu. Usporadúva pravidelné súťaže pravidelné súťaže, turnaje, kultúrne 
a spoločenské podujatia s týmto cieľom spojené. 
 

4. Členstvo: 
Je nezávislé od politickej príslušnosti, náboženstva alebo štátnej príslušnosti- Vekovou 
hranicou je dosiahnutie 40 rokov veku uchádzača v roku príslušnosti k vstupu.  
 
4.1. Vznik členstva 
a) členstvo vzniká na základe písomnej žiadosti uchádza o prijatie. 
b) orgánom rozhodujúcim o prijatí je Výkonný výbor Východoslovenského klubu  
    veteránov stolného tenisu (VsKVETST) 
c) zaplatením ročného členského poplatku do pokladne klubu 
 
4.2. Práva členov: 
a) podieľať sa na činnosti združenia 
b) voliť a byť volený do orgánov združenia 
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať stanovisko 
d) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia 
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia ako aj iných akciách  
    usporadúvaných združením 
 
Právo voliť majú členovia so zaplatenými členskými príspevkami ku dňu konania volieb 
 
4.3. Povinnosti členov 
a) platiť členské príspevky 
b) dodržiavať Stanový Východoslovenského klubu veteránov stolného tenisu  
    (VsKVETST) a interné predpisy združenia 
c) rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia 
d) podieľať sa na nákladoch spojených s činnosťou združenia 
e) správať sa na podujatiach združenia korektne a v súlade s dobrými mravmi 
 
4.4. Zánik členstva 
a) písomným oznámením člena o výstúpení člena zo združenia 



b) ústnym vyrozumením člena VV 
c) úmrtím fyzickej osoby 
d) zánikom právnickej osoby 
e) zánikom  združenia 
f) vyškrtnutím člena z dôvodu neplatenia členských príspevkov. O vyškrtnutí rozhoduje  
   Výkonný výbor Východoslovenského klubu veteránov stolného tenisu (VsKVETST) 
g) vylúčením člena, ak  opakovane porušuje členské povinnosti alebo z iných  
    závažných dôvodov. O vylúčení rozhoduje Valné zhromaždenie. 
 

5. Orgány združenia 
5.1. Valné zhromaždenie 
a) je najvyšším orgánom združenia.  
b) je vytvorené zo všetkých členov združenia.  
c) je uznášaniaschopné za prítomnosti minimálne 30% riadnych členov združenia.  
d) je zvolané spravidla každé 3 roky, po skončení volebného obdobia Výkonného  
    výboru, ak to okolnosti neurčia inak. 
e) zvoláva Výkonný výbor písomným oznámením na webovej stránke 
 
Valného zhromaždenia Východoslovenského klubu veteránov sa majú právo zúčastniť 
iba hráči alebo hráčky, spĺňajúci kritériá veku, hráči, ktorí sú občanmi Slovenskej 
republiky a hráči, ktorých klubová príslušnosť je v kluboch Východoslovenského 
regiónu, t.j. v Prešovskom alebo Košickom kraji. Hráči, ktorí nie sú registrovaní na 
SSTZ, podmienku o klubovej príslušnosti  nespĺňajú, ale keď majú trvalý pobyt  
v regióne, majú právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia. 
 
5.1.1. Právomoci Valného zhromaždenia 
a) rozhoduje o zániku združenia – zlúčením s iným občianskym združením alebo  
    dobrovoľným rozpustením 
b) volí a odvoláva predsedu a predsedu revíznej komisie 
c) schvaľuje Stanovy, ich zmeny alebo doplnky 
d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu 
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 
 
5.2. Výkonný výbor 
a) je ustanovený rozhodnutím zvoleného predsedu o menovaní členov Výkonného 
výboru 
b)počet členov vrátane predsedu musí byť nepárny 
c) riadi v spolupráci s predsedom činnosť Východoslovenského klubu veteránov  
    stolného tenisu (VsKVETST) medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia 
d) v spolupráci s predsedom zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného  
    zhromaždenia 
 
5.3. Štatutárne orgány 
a) Štatutárnym orgánom je predseda združenia. 
b) podpisové práva v prípade písomného splnomocnenia predsedu preberajú členovia  
    Výkonného výboru. 
 
5.4. Revízna komisia 
a) zvolený predseda si zvolí 3-člennú komisiu 
b) je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá Valnému  



    zhromaždeniu 
c) členstvo v komisii je nezastupiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia 
d) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia  
    na ich odstránenie 
e) kontroluje dodržiavanie Stanov a interných predpisov združenia 
 
 

6. Voľby 
     6.1. Volebné orgány, vykonanie volieb, právo voliť, určenie termínu Valného  
               zhromaždenia 
       a) volenými orgánmi združenia sú predseda a predseda revíznej komisie. Volení  
            sú delegátmi Valného zhromaždenia združenia. Ich funkčným obdobím sú  
            3 kalendárne roky, počnúc dňom vykonania volieb. Po uplynutí tejto lehoty  
            musia byť vykonané voľby. 
       b) vykonanie volieb je podmienené účasťou 30% z celkové počtu riadnych členov  
           združenia 
       c) právo voliť majú riadni členovia. Za riadnych členov sa považujú osoby so  
           zaplatenými členskými príspevkami v roku konania volieb 
       d) termín a miesto Valného zhromaždenia, na ktorom sa budú konať voľby, musí  
           byť oznámené minimálne 30 pre ich konaním na vopred dohodnutej stránke. 
 
      6.2. Postup volieb 
      a) priebeh Valného zhromaždenia až do zvolenia volebnej komisie riadi stávajúci  
          predseda alebo ním poverený člen Výkonného výboru 
      b) najprv Valné zhromaždenie zvolí trojčlennú alebo päťčlennú volebnú komisiu,  
          ktorá si zo svojho stredu zvolí predsedu. 
      c) ďalší priebeh volieb riadi predseda volebnej komisie, ktorý dá hlasovať či voľby  
          budú verejné alebo tajné. 
      d) členov volebnej komisie navrhuje stávajúci Výkonný výbor. Návrh môže byť  
          doplnený alebo zmenený ktorýmkoľvek právoplatne zvoleným  členom Valného  
          zhromaždenia. Volebná komisia musí mať nepárny počet členov 
      e) členmi volebnej komisie sa stávajú 3 alebo 5 kandidáti s najvyšším počtom  
           hlasov 
      f)  v ďalšom priebehu prednesie Výkonný výbor Valného zhromaždeniu kandidáta 
          alebo kandidátov na predsedu činnosť Východoslovenského klubu veteránov  
          stolného tenisu (VsKVETST). 
      g) pri viacerých kandidátoch sa víťazom  stáva kandidát,  ktorý získa nadpolovičnú  
          väčšinu hlasov voličov,  
      h) ak žiadny kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, postupujú do  
          druhého kola dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov 
      i) víťazom volieb a predsedom sa stáva kandidát s vyšším počtom hlasov  
         získaných v druhom kole volieb 
      j) rovnakým spôsobom sa postupuje pre voľbe predsedu revíznej komisie 
      k) výsledky volieb vyhlási predseda volebnej komisie hneď po spočítaní hlasov 
      l) novozvolený predseda do 30 dní od uskutočnenia volieb menuje a zverejní mená  
         členov nového Výkonného výboru. Celkový počet členov Výkonného výboru,  
         vrátane predsedu, musí byť nepárny. 
 
 



7. Hospodárenie 
a) uskutočňuje sa podľa schváleného rozpočtu 
b) zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary, od fyzických osôb, dotácie, granty od  
     právnických osôb 
c) výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov  
    združenia 
d) v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže v doplnkovom rozsahu a vo vzťahu  
    k záujmovej činnosti vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením  
     poslania združenia, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a Stanovami. 
 
 

8. Zánik združenia 
, 
O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, ktoré rozhodne aj o naložení 
s likvidačným zostatkom 
 
 
 
 
V Košiciach....................... 
 
 
 
Július Mišinský 
predseda Východoslovenského klubu veteránov  stolného tenisu (VsKVETST) 
 
Ing. Tibor Fiľak 
Erik Hajduk 
podpredsedovia Východoslovenského klubu veteránov  stolného tenisu (VsKVETST) 
 


