Dodatok č. 1
k stanovám občianskeho združenia s názvom Športový klub Štyri elementy
registrovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
dňa 06.02.2014
pod č. VVS/1-900/90-43075
Na základe uznesenia členskej schôdze zo dňa 31.08.2020 sa mení text stanov
v článku I.
bode 2. takto:
z: Sídlo klubu : Lipová 20, 052 01 Spišská Nová Ves
na:Sídlo klubu : J. Wolkera 2200/20, 052 05 Spišská Nová Ves
v článku III. v bode 5.takto:
z:Dokladom o členstve je členský preukaz. Platnosť členstva je podmienená
zaplatením členského poplatku na bežný kalendárny rok v správnou radou stanovej výške a
určenej lehote.
na: Dokladom o členstve je vyplnená písomná prihláška s dátumom vzniku členstva
a podpisom. Platnosť členstva je podmienená zaplatením členského poplatku na bežný
kalendárny rok v správnou radou stanovej výške a určenej lehote.
v článku IV. bode 2. takto:
z: 
Riadni členovia klubu majú povinnosť najmä:
● dodržiavať tieto stanovy, ďalšie vnútorné predpisy klubu ako aj
všeobecne záväzné právne predpisy dotýkajúce sa činnosti klubu
● správať sa slušne voči členom a návštevníkom klubu
● plniť úlohy určené mu správnou radou
● šetriť, chrániť a zveľaďovať majetok vo vlastníctve alebo v prenájme
klubu
● riadne a včas uhrádzať členský príspevok a ďalšie poplatky stanovené
orgánmi klubu (členská schôdza, správna rada )
● aktívne sa podieľať na činnosti klubu, riadne a včas vykonávať
zverené funkcie
● dodržiavať predpisy, smernice a uznesenia orgánov SBA a klubu
● zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla poškodiť záujmy a
dobré meno klubu
na:Riadni členovia klubu majú povinnosť najmä:
● dodržiavať tieto stanovy, ďalšie vnútorné predpisy klubu ako aj
všeobecne záväzné právne predpisy dotýkajúce sa činnosti klubu
● správať sa slušne voči členom a návštevníkom klubu
● plniť úlohy určené správnou radou
● šetriť, chrániť a zveľaďovať majetok vo vlastníctve, alebo prenájme
klubu
● riadne a včas uhrádzať členský príspevok a ďalšie poplatky stanovené
orgánmi klubu (členská schôdza, správna rada )

● aktívne sa podieľať na činnosti klubu, riadne a včas vykonávať
zverené funkcie
● zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla poškodiť záujmy a
dobré meno klubu
v článku VII. takto:
z: 
Je výkonným orgánom klubu. Riadi činnosť klubu a rozhoduje o všetkých
záležitostiach klubu v období medzi členskými schôdzami. Správna rada je zložená najmenej
z 3 členov (vrátane predsedu klubu) zvolených členskou schôdzou na obdobie 4 rokov.
Predseda klubu volí podpredsedu, ktorý sa stáva zároveň druhým štatutárnym zástupcom
klubu. Rozdelenie a pomenovanie ďalších funkcií ako aj náplň ich činnosti je v právomoci
správnej rady.
Správna rada sa schádza podľa potreby,minimálne však 1x za mesiac. Zasadnutie správnej
rady zvoláva predseda alebo podpredseda klubu. Správna rada je uznášania schopná ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu klubu. Okrem štatutárneho zástupcu môžu v mene klubu vystupovať a klub
zastupovať navonok ďalší členovia správnej rady, ak sú k tomu písomne splnomocnení
správnou radou. O tomto musí byť vykonaný zápis v zápisnici zo zasadnutia správnej rady.
Ak sa vzdá funkcie predseda klubu, zastupuje klub do vykonania najbližšej členskej schôdze
podpredseda. Ak sa vzdá funkcie viac členov správnej rady a počet jej členov je menej ako
polovica z pôvodne zvoleného počtu, zvolá správna rada členskú schôdzu za účelom
vykonania doplňujúcich volieb členov správnej rady tak, aby sa konala do 35 dní od vzniku
tejto situácie. Výšku členských príspevkov a poplatkov stanovuje správna rada.
Do spôsobilosti správnej rady okrem už uvedeného patrí:
● zvolať členskú schôdzu a mimoriadnu členskú schôdzu
● prijímať nových členov klubu
● viesť zoznam členov klubu
● vydávať predpisy operatívneho charakteru
● navrhovať a schvaľovať organizačnú štruktúru klubu
● riešiť pracovno-právne vzťahy v klube (prijímať, prepúšťať do a zo
zamestnaneckého pomeru)
● plniť úlohy uložené členskou schôdzou
● upozorniť člena klubu na neplnenie povinností
● vyškrtnúť člena klubu pre opakované neplnenie povinností
● vylúčiť člena klubu pre opakované porušenie povinností člena, alebo pre iné
závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v klube
● vypracovať výročnú správu o činnosti a hospodárení klubu
● vypracovať plán činnosti a rozpočet klubu na bežný rok
na: Je výkonným orgánom klubu. Riadi činnosť klubu a rozhoduje o všetkých
záležitostiach klubu v období medzi členskými schôdzami. Správna rada je zložená najmenej
z 3 členov (vrátane predsedu klubu) zvolených členskou schôdzou na obdobie 4 rokov.
Predseda klubu volí podpredsedu, ktorý sa stáva zároveň druhým štatutárnym zástupcom
klubu. Rozdelenie a pomenovanie ďalších funkcií ako aj náplň ich činnosti je v právomoci
správnej rady.
Správna rada sa schádza podľa potreby, minimálne však 1x za ½ roka.

Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda, alebo podpredseda klubu. Správna rada je
uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia sú
prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov správnej rady. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu klubu. Okrem štatutárneho zástupcu môžu v mene klubu
vystupovať a klub zastupovať navonok ďalší členovia správnej rady, ak sú k tomu písomne
splnomocnení správnou radou. O tomto musí byť vykonaný zápis v zápisnici zo zasadnutia
správnej rady.
Ak sa vzdá funkcie predseda klubu, zastupuje klub do vykonania najbližšej členskej schôdze
podpredseda. Ak sa vzdá funkcie viac členov správnej rady a počet jej členov je menej ako
polovica z pôvodne zvoleného počtu, zvolá správna rada členskú schôdzu za účelom
vykonania doplňujúcich volieb členov správnej rady tak, aby sa konala do 35 dní od vzniku
tejto situácie. Výšku členských príspevkov a poplatkov stanovuje správna rada.
Do spôsobilosti správnej rady okrem už uvedeného patrí:
● zvolať členskú schôdzu a mimoriadnu členskú schôdzu
● prijímať nových členov klubu
● viesť zoznam členov klubu
● vydávať predpisy operatívneho charakteru
● navrhovať a schvaľovať organizačnú štruktúru klubu
● riešiť pracovno-právne vzťahy v klube (prijímať, prepúšťať do a zo
zamestnaneckého pomeru)
● plniť úlohy uložené členskou schôdzou
● upozorniť člena klubu na neplnenie povinností
● vyškrtnúť člena klubu pre opakované neplnenie povinností
● vylúčiť člena klubu pre opakované porušenie povinností člena, alebo pre iné
závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v klube
● vypracovať výročnú správu o činnosti a hospodárení klubu
● vypracovať plán činnosti a rozpočet klubu na bežný rok

