
                                                                                                                                                                                          
                                                    S T A N O V Y 

    
                                                    Slovenskej  Shito Ryu Karate Asociácie    
                                    ( Anglický názov: Slovak Shito Ryu Karate Association)            
                                                
                                                                             Čl. I.
                                                            Názov, sídlo, pôsobnosť

1. Názov organizácie je "Slovenská Shito Ryu Karate Asociácia“ (ďalej len Asociácia), skratka SSHRKA.
2. Sídlom Asociácie a jej orgánov je: M.R.Štefánika 47, 940 65 Nové Zámky
3. Pôsobnosť Asociácie sa vzťahuje na územie  Slovenskej republiky.
                                
                                                                             Čl.II.

                         Právna povaha a postavenie Asociácie

1. Asociácia je dobrovoľná apolitická športová  organizácia ustanovená podľa Zákona č.83/90  Zb.  o združovaní
občanov do ktorého sa dobrovoľne združujú jednotlivci, kluby,  za cieľom naplnenia ich potrieb pri výučbe a šírení
Shito Ryu Karate, pri ich úplnej samostatnosti a rovnoprávnosti.
2. Asociácia je organizácia s právnou subjektivitou.
3. Štatutárnymi zástupcami Asociácie sú :

- prezident asociácie
- viceprezidenti asociácie

4. Vo svojej činnosti sa Asociácia riadi Ústavou SR a  ostatými záväznými právnymi predpismi.
5. Asociácia je členom Európskej Shito Ryu Karate Federácie (ESHRKF)  a Svetovej Federácie Športového Shito
Ryu (WSSHRF),  súčasne  spolupracuje  aj  s  inými medzinárodnými  subjektami ktorých  činnosť je  zameraná  na
šírenie Shito Ryu Karate.
              
                                                     
                                                                             Čl.III. 
                                                               Poslanie a ciele Asociácie

       Základným poslaním Asociácie  je  združovať  občanov,  ktorým  dáva  karate  možnosti rozvoja fyzických a
duševných schopností, pri dodržiavaní  zásad  tolerancie  a  etiky  karate.
       Hlavná   úloha  je  vytvoriť  optimálne   podmienky  pre  aktivitu  svojich  členov.  Tomuto cieľu podriaďujú
všetky orgány svoje rozhodnutia.

Ďalšie úlohy sú:
1. Zastupovať  svoje záujmy, doma a v zahraničí. 
2. Starať  sa o rozvoj Shito Ryu Karate  v  celej šírke,  s  osobitným  zreteľom  na  žiacke a mládežnícke kategórie
na zlepšenie podmienok pre ich rozvoj.
3. Navrhovať a určovať koncepciu rozvoja Shito Ryu Karate a jeho reprezentáciu.
4. Organizovať súťaže, sústredenia a semináre vo svojej pôsobnosti.
5. Vykonáva praktickú a teoretickú činnosť zameranú na výučbu, šírenie Shito Ryu Karate.
6. Popularizovať svoju činnosť vo verejnosti pomocou masovokomunikačných prostriedkov.
7. Vykonávať vlastnú edičnú činnosť ( metodické listy, odborné publikácie atď. )
8. Zriaďovať výbory a komisie podľa potrieb Asociácie a záujmov jej členov.
9. Spolupracovať  v  zmysle  svojho poslania a cieľov  s  ostatnými   športovými  organizáciami a  spolkami u nás i v
zahraničí.    
10. Zúčastňovať sa na tvorbe, realizácii a kontrole športovej politiky v hnutí karate.
11. Vydávať stanovy.
12. Vydávať základné predpisy pre súťaže a činnosť jednotlivých výkonných zložiek Asociácie.
13. Menovať skúšobných komisárov a vykonávať skúšky stupňov technickej vyspelosti Kyu a Dan v náväznosti na
členstvo  v ESHRKF a WSSHRF. 
          



                                                          Čl.IV.
                                                            Členstvo v Asociácii

1. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné.  Členovia sú kolektívni a individuálni.
2.  Kolektívnym  členom  sa  môže  stať  klub,  oddiel,  TJ  alebo  organizácia  s  právnou  subjektivitou   ktorá  podá
prihlášku a súhlasí s poslaním a stanovami Asociácie. 
3. Individuálnym  členom sa môže stať každý občan SR,  ako  aj cudzí štátny príslušník  ( respektívne osoba bez
štátnej príslušnosti s platným povolením k pobytu na území SR ) starší ako 14 rokov, ktorý podá prihlášku a  súhlasí
s poslaním a stanovami Asociácie.
4.  Členstvo nadobúda platnosť zaplatením registračného poplatku a prijatím  konferenciou SSHRKA. Pokiaľ  z
rôznych  príčin  neprišlo  k  prijatiu  kandidáta o členstvo VV SSHRKA alebo konferenciou, pričom si však splnil
všetky povinnosti  člena  Asociácie  (  registračný poplatok  atď.)  VV  mu môže udeliť  štatút  provizórneho člena.
Provizórny člen sa môže zúčastňovať všetkých športových podujatí organizovaných SSHRKA nemôže však voliť a
byť volený do orgánov Asociácie.
5. Individuálny člen Asociácie môže a  nemusí  byť organizovaný v klube alebo oddiely.         
6.  Asociácia  organizuje  i  mládež  do  14  rokov.  Ich  členstvo  je  podmienené písomným súhlasom rodičov  alebo
zákonného zástupcu.

                             Čl.V.  
                                                          Práva a povinnosti členov Asociácie

1. Členovia Asociácie majú právo:
a, Voliť a byť volení do orgánov Asociácie. Do Výkonného výboru a RKA môže byť zvolený iba člen starší ako 18
rokov.
b, Podávať návrhy a hlasovať o návrhoch.
c, Obracať sa na orgány Asociácie s problémami a sťažnosťami.
d, Požadovať od orgánov Asociácie riadne plnenie prijatých uznesení.
e, Byť informovaný o akciách Asociácie a zúčastňovať sa na nich.
f,  Pracovať  v  orgánoch  Asociácie   ( pokiaľ sú do nich zvolení ) a podieľať sa na činnosti Asociácie podľa svojich
síl, možností a schopností.
g, Využívať majetok Asociácie v súlade s príslušnými predpismi.
h, Členovi  Asociácie je povolené všetko,  čo  nie  je  stanovami,  respektívne inými predpismi zakázané.  

2. Členovia Asociácie sú povinní:
a, Riadiť sa vo svojej činnosti stanovami a uzneseniami orgánov Asociácie.
b, Čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie.
c,  Účelne  hospodáriť  s  prostriedkami  zverenými  Asociáciou  a  ochraňovať  ich  pred  zničením  poškodením  a
zneužitím.
d, Pravidelne platiť členské a registračné príspevky.
e, V prípade neuhradenia členského príspevku do 15.3. daného roka, stráca klub/individuálny člen štatút člena s
hlasom rozhodujúcim, volený funkcionár z daného klubu bude mať pozastavenú funkciu vo VV SSHRKA. Takýto
člen  bude  braný  za  provizórneho  člena  ktorý  sa  môže  zúčastňovať   na  akciách  organizovaných  SSHRKA za
podmienok ktoré určí VV SSHRKA. Ak opäť požiada o členstvo v SSHRKA o jeho  riadnom členstve rozhodne
konferencia, VV SSHRKA   

                                                                             Čl.VI. 
                                                                     Zánik členstva
1. Členstvo zaniká:
a, vystúpením
b, vylúčením
2. Vystúpenie zo Asociácie musí člen oznámiť písomne orgánu Asociácie.
3. Vylúčenie z Asociácie bude riešiť "Disciplinárny priadok" a VV SSHRKA..
4. Zánik členstva rieši príslušný orgán.



                                                                            Čl.VII.
                                                            Zásady vnútornej demokracie                                                   
 
1.  Orgány Asociácie sú schopné sa uznášať, voliť a rozhodovať ak je prítomná nadpolovičná väčšina   príslušného
orgánu Asociácie.  Uznesenia  sú  platné  schválením  dvojtretinovou väčšinou prítomného orgánu Asociácie.
2.  Voľby do orgánov Asociácie sa vykonávajú verejným alebo tajným hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodujú
členovia alebo delegáti Asociácie nadpolovičnou väčšinou hlasov.
3.  Člen orgánov Asociácie môže súčasne  vykonávať viac funkcií  ak tieto nie sú vo vzájomne kontrolovanom
vzťahu.
4.   Všetci    kandidáti    do  orgánov  Asociácie sú  navrhovaní   individuálnymi  členmi,  alebo organizáciami
Asociácie a sú volení konferenciou.   
5.  Prezidenta volí konferencia.
6.  Funkčné obdobie vo Výkonnom výbore a orgánoch Asociácie je 5 rokov.
7.  Pri  nespokojnosti  s  prácou  môže  ktoréhokoľvek  funkcionára  ktoréhokoľvek  orgánu  Asociácie  odvolať
dvojtretinová  väčšina členov VV SSHRKA. 
8.  Orgány Asociácie nemajú právo zasahovať do kompetencií  združených  klubov a oddielov.
9.  Všetky dokumenty ( zápisnice,  uznesenia,  správy a pod.)  na požiadanie   sú  k  dispozícii   všetkým členom
Asociácie.
10.  Všetky  orgány  Asociácie  sú  povinné  odpovedať  na  sťažnosti,  podnety,  v  lehote  do  15  dní  po  najbližšom
zasadnutí orgánu.
11. V prípadoch ak si neodkladná záležitosť vyžaduje okamžité riešenie Výkonného výboru, prezident bude môcť
požiadať členov VV o zaujatie stanoviska prostredníctvom elektronického hlasovania.
                                                      
                                                                             Čl.VIII. 
                                                                      Orgány Asociácie                                     
 A. Konferencia 
1. Základným riadiacim a koordinačným orgánom Asociácie je konferencia.
2.  Konferencia  určuje  hlavné  úlohy,  zamerania  a  názorovú  orientáciu  Asociácie,  volí  orgány  Asociácie  a  jej
prezidenta.
3. Na konferencii sa zúčastňujú zástupcovia všetkých združených klubov, oddielov, TJ ktorý si riadne plnili svoje
členské povinnosti
4. Konferencia  sa  zvoláva  každých päť rokov, vtedy ak o to požiada 2/3 združených klubov alebo 2/3 členov VV.
Úlohy konferencie:
a, rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku Asociácie.
b, volí a odvoláva  členov Výkonného  výboru, predsedu  RKA a jej členov.
c, schvaľuje  správu o činnosti jednotlivých komisií a VV za päťročné obdobie.
5. Činnosť konferencie:
a, rokovanie vedie Prezident asociácie.
b, uznesenia musia byť schválené  2/3 väčšinou prítomných členov.

B. Výkonný výbor 
1. Výkonný výbor Asociácie je za svoju činnosť zodpovedný konferencii.
- riadi činnosť Asociácie v období medzi zasadnutiami konferencie.
Úlohy Výkonného výboru:
a, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu.
b, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.
c, prijíma do Asociácie nezávislých jednotlivcov, kluby a oddiely.
d, v prípade  odstúpenia, vzdania sa funkcie člena VV alebo člena revíznej komisie kooptuje za neho náhradníka. Ak
sa člen VV nezapája do činnosti a dlhodobo bez ospravedlnenia sa nezúčastňuje zasadnutí VV, VV môže kooptovať
za neho náhradníka. V tomto prípade musí s kooptáciou súhlasiť nadpolovičná väčšina členov VV.  

Výkonný výbor Asociácie má sedem členov:
a, prezident                          
b, predseda komisie mládeže 
c, predseda športovo technickej komisie
d, predseda trénersko - metodickej komisie



e, predseda komisie rozhodcov
f,  predseda disciplinárnej komisie
g, predseda organizačnej komisie

C. Prezident
1. Zastupuje Asociáciu pri rokovaní s inými organizáciami a zodpovedá za činnosť VV Asociácie.
2.  Prezident  zvoláva  a  obsahovo  pripravuje  plán  zasadnutia  VV a  rokovania  konferencie,  pripravuje  základné
materiály pre tieto rokovania. Menuje členov sekretariátu a  odborných komisií ktorých úlohou je plnenie prijatých
uznesení Výkonným výborom.
3. V prípade neprítomnosti prezidenta,  jeho funkciu preberajú viceprezidenti ktorí sú volení spomedzi členov VV
konferenciou Asociácie. 
4. Pokiaľ  to  okolnosti  dovoľujú,  konferencia  rozhodne  o  odmeňovaní  funkcionárov VV.

D. Revízna komisia Asociácie
1.  Revízna  komisia  Asociácie   kontroluje   dodržiavanie   stanov,   rozhoduje   o   tom či   je   činnosť  členov
funkcionárov a  orgánov Asociácie v súlade so stanovami Asociácie a  vnútorných predpisov.  Za svoju činnosť
zodpovedá konferencii Asociácie, RKA má troch členov.
2. Pri zistení konania, ktoré  je  v  rozpore  so  stanovami,  má RKA právo navrhnúť konferencii riešenie v zmysle
disciplinárneho poriadku.
3. Najmenej  raz  do  roka  vykonáva  revíziu  činnosti hospodárenia a výsledky predkladá konferencii Asociácie.    
4. Člen RKA je volený konferenciou a nesmie v Asociácii vykonávať žiadne iné funkcie.
5. Členovia  RKA  majú  právo sa   zúčastňovať  rokovaní  Výkonného  výboru  v  príslušnej organizačnej zložke
Výkonného výboru Asociácie.
   
                                                                           Čl.IX.
                                                                 Zásady hospodárenia
 
- hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 
- zdrojmi majetku sú :
registračné príspevky individuálnych a kolektívnych členov, dobrovoľné   príspevky  dary,  dotácie  z  orgánov
riadiacich  šport,  zisky zo sponzorskej  činnosti,  zisky  z  reklám.
- príspevky a poplatky schvaľuje konferencia Asociácie.
- výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov Asociácie.
- podpisové právo v bankových inštitúciách majú prezident, viceprezident a poverená osoba vedením ekonomickej
agendy asociácie. K bankovým operáciám postačuje jeden podpis.
V   záujme  vytvárania  vlastných  zdrojov  môže   Asociácie  vykonávať   aj   doplnkovú  podnikateľskú   činnosť
súvisiacu  so  zabezpečovaním   cieľov  a  poslania Asociácie a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a
stanovami.
             
                                                                              Čl.X.
                                                              Záverečné ustanovenie   

1. Asociácia zaniká, ak sa na tom uznesie konferencia 4/5 väčšinou hlasov delegátov.
2. S majetkom Asociácie sa pri zániku naloží podľa rozhodnutia konferencie Asociácie, v zmysle platných právnych
noriem.
3. Po zániku Asociácie vykonáva likvidáciu jeho práv a záväzkov likvidačná komisia,  ustanovená konferenciou
Asociácie.
4. Výklad stanov robí Výkonný výbor, pokiaľ uznesenie nezmení Konferencia.

Schválené konferenciou  oddielov a klubov 
Slovenskej Shito Ryu Karate Asociácie
V Kolárove, 12.2.2022


