
STANOVY 
SPORTOVÉHO KILUBU LIDO 

schválené Clenskou schôdzou Sportóvého klubu LIDOdHa 29. júna 2022 

PRVA �ASsi 
Základné ustanovenia5 

�lánok 1 
Vacobecné ustanovenia 

(1) Názov zdru~enia je Sportový klub LIDO. 

(2) Sportový klub LIDO (d'alej len "zdru~enie")je právnická osoba, ktorá mô~e vo svojom 

mene nadobúdat práva a povinnosti. 

(3) Skrátený názov zdru~enia je SK LIDO. Skrátený názov zdru~enia je pou~ívaný najmä 

na identifikáciu zdru~enia pre úely aportového súea~enia a poas aportového súfa~enia. 

Ku skrátenému názvu zdru~enia mô~e bye' pripojený dodatok, ktorý mô~e oznaovae najmä 

sponzora, partnera, mesto Bratislava, mestskú ase mesta Bratislava, osobitné oznaenie 

dru~stva a pod. 

(4) Náizov zdru~enia v anglickom jazyku je Sport club LIDO. 

(5) Adresou zdru~enia je Stachanovská 2203/36, 821 05 Bratislava-Ru~inov. 

(6) Zdru~enie má právnu formu obianskeho zdru~enia zalo~eného pod>a zákona . 83/1990 

Zb. o zdru~ovaní obanov v znení neskoraích predpisov. 

(7) Zdru~enie je aportovou organizáciou, konkrétne aportovým klubom pod>a § 15 zákona . 

440/2015 Z.z. o aporte a zmene a doplnení iných zákonov (�'alej len "ZoS") ajeho innose, 
ak má mat spôsobilose' prijímate>a verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoS a nasl., musí 

byt v~dy v súlade s § 19 a~ 23 ZoS. 

(8) Zdru~enie je zalo~ené na dobu neuritú. 

9) Webovým sídlom zdru~enia je http://www.lido.sk. 

(10) Symbolom zdru~enia je logo, ktorého vizualizácia tvorí prílohu týchto stanov. 

�lánok 2 
Zalo~enie a úel vzniku, poslanie a ciele zdru~enia 

d) Zdru~enie bolo zalo~ené za úelom dobrovolného zdru~ovania najmä fyzických osob 

pri aportovej innosti na území Slovenskej republiky. 
(2) Zdru~enie zaujíma v politických a nábo~enských zále~itostiach neutrálny postoj. 
(3) Poslaním zdru~enia vo vrcholovom aporte je 

a) zabezpeovanie prípravy a úasti aportovej reprezentácie aportového klubu zlo~eneji 

1. z jednotlivcov-amatérskych aportovcov, 
(i) v slovenských aportových sút'a~iach vo florbale alebo 
ii) v medzinárodných aportovýeh súe'a~iach vo florbale alebo iných aportoch, 

2. zjednotlivcov- talentovaných aportoveov 
i) v slovenských aportových sút'a~iach vo florbale alebo iných aportoch, 

(ii) v medzinárodných aportových sút'a~iach vo tlorbale alebo iných aportoch, 

1ých aportoch, 

3. z dru~stiev 
i) v slovenských aportových sút'a~iach vo florbale alebo iných aportoch, 

(ii) v medzinárodných aportových sút'a~iach vo florbale alebo iných aportoch, 



b) podpora a rozvoj florbalu alebo iných aportov na území hBavnéhô mesta SR 

Bratislavy, na území Bratislavského samosprávneho krája, ako aj na území 

Slovenskej republiky vo vrcholovom apote amatérskych aportovcov a talentovaných 

aportovcov s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj aportovej innosti detí a 

mláde~e a podporu zdravého spôsobu ~ivota obyvatel'stva Slovenskej repiubliky. 

(4) Poslaním zdru~enia v aporte pre vactkých je 8 
a) podpora a rozvoj florbalu alebo iných aportov na území Hlavného mesta SR 

Bratislavy, na území Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj na území 

Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj aportovej innosti 

detí a mláde~e a podporu zdravého spôsobu ~ivota obyvate>'stva Slovenskej 

republiky. 
(5) NaplHaním poslania zdru~enia v spolonosti sa sleduje verejný záujem a verejnáá 

prospeanose a dosahujú sa ciele zdru~enia späté zároveH s rozvojom florbalu ako uznaného 

aportu pod>a § 3, písm. f) ZoS alebo iných aportov. 

(6) Poslanie zdru~enia sa naplHa cestou plnenia cie>ov a úloh zdru~enia na vymedzený asový 
úsek rozdelených do základných oblastí, ktoré sa uskutoHujú najmä prostredníctvom 

hlavných inností zdru~enia av súinnosti s lenmi zdru~enia. 

�lánok 3 
Hlavné innosti zdru~enia 

(1) Hlavné innosti zdru~enia sú aktivity zdru~enia vykonávané sústavne, samostatne, v mene 

a na zodpovednose' zdru~enia, ktorými sa dosahuje príjem alebo mo~no dosiahnue' príjem, 
a ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za úelom dosiahnutia zisku. Majetok, 
výnosy a prijmy vytvorené hlavnými innose'ami zdru~enia sa vyu~ívajú na naplHanie 
poslania a cielov zdru~enia a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených. 

(2) Medzi hlavné innosti zdru~enia patria najmä: 
a) podporovae a rozvíjat aport, a to najmä florbal, 
b) reprezentovae' záujmy lenov zdru~enia v spolonosti, najmä vo florbalovom hnutí na 

území Slovenskej republiky, 
c) vystupovat v mene lenov zdru~enia na územi Slovenskej republiky vo vztahu 

k Státu, samospráve, Slovenskému zväzu florbalu a iným právnickým osobám 
a fyzickým osobám a zabezpeit, aby záujmy lenov zdru~enia pri innostiach týchto 
osôb boli primerane brané na zretel, 

d) urovae 

do strategického plánovania innosti zdru~enia a rozpotu zdru~enia a ich napliHania, 
e) podiel>ae sa na zalo~ení, vzniku a innosti obchodných spoloností s cie>omm 

komercionalizovae florbal na území Slovenskej republiky a zhodnocovae aktíva s nim 
spojené v prospech rozvoja florbalu tak, aby skutoné hodnoty aportu v~dy prevládli 
nad komernými záujmami, 

f 

filozofiu innosti a rozvoja zdru~enia, ktorá sa bude premietae 

podie>ae sa na zalo~ení, vzniku a innosti právnických osôb, ktoré nie sú zalo~ené za 
úelom podnikania (napr. nadácii), pri podpore verejnoprospeaných úelov 
zameraných na aport, jeho propagáciu a rozvoj, 

g) koordinovae spoluprácu a podporovae jednotnost medzi jednotlivými lenmi 
zdru~enia, rieaie' spory medzi nimi a bye' im nápomocný, 

h) organizovae aportové a iné podujatia a zúastHovae sa aportových a iných podujatí 
organizovaných tretími osobami, a to najmä aportových súea~í a turnajov vo florbale, 

1) vyvijat aktivity smerujúce k rozvoju florbalu alebo inych aportov a zvyaovaniu 
podpory florbalu alebo iných aportov v spolonosti, 
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i) organizovae vzdelávacie podujatia voblasti aportu a flofbalu a züastHovat sa 
Vzdelávacich podujati organizovaných tretími osobami, 

k) plnit' úlohy v boji proti dopingu, 
) podporovat vykonávanie aportovej innosti u detí a mláde~e 's ciefom napomôct 

k vypestovaniu návykov k ich pravidelnej aportovej innosti, 
m) podporovat' rozvoj aportovej innosti zdravotne ta~ko postihnutých aportoycov, 
n) vyvijat' aktivity smerujúce k zabezpeeniu aportovísk pre uskutohoyanie florbalu, 

výstavbu, vlastníctvo alcbo prevádzku aportovej haly zdru~enia nevynimajúc, 

o) vykonávanie vydavate>skej a publikanej innose a prevádzkovania elektronických 
médii, 

p) zaoberae' sa d'alaími otázkami a aktivitami vo vzt'ahu k florbalu a jeho rozvoju 
na území Slovenskej republiky, Európskej únie alebo v zahranií. 

DRUHÁ ��ASd 
Clenstvo v zdru~ení 

�ánok 4 
Clenstvo v zdru~ení, vzt'ahy v zdru~ení a reprezentovanie zdru~enia navonok 

(1) Clenstvo v zdru~ení je vyjadrením podpory, lojality a stoto~nenia sa lena zdru~enia 
s poslanim, cie>mi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania zdru~enia. Zdru~enie 
zabezpeuje plnenie svojich cie>ov a úloh najmä prostredníctvom svojich lenov 

av spolupráci s nimi. 
(2) Clenstvo v zdru~ení je dobrovo>'né, nie je naH právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo 

zaniká rozhodnutím prísluaného orgánu zdru~enia. 
(3) Clenstvom v zdru~ení len zdru~enia prejavuje svoj súhlas a vô>u podriadie sa platným 

pravidlám zdru~enia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách ako aj rozhodnutiam 
prísluaných orgánov zdru~enia vydaným v súlade s nimi. Práva a povinnosti lenov mô~u 
byt okrem týchto stanov upravené aj d'alaími predpismi zdru~enia vydaným orgánmi 

zdru~enia. 
(4) Clenstvom v zdru~ení vzniká prísluanose k zdru~eniu pod>a § 8 ods. 3 Zo`. 
(5) Zdru~enie vyberá v súlade s § 9 ods. 1 Zoa` roný lenský prispevok na svoju innose 

od svojich lenov vo výake a lehotách splatnosti urených vedením zdru~enia. Dobu, na 
ktorú sa prísluaný lenský poplatok vyberá, stanovuje vedenie zdru~enia. Clenský 
príspevok sa leni na základný a osobitný. Základný lenský prispevok je povinný zaplatie 
ka~dý len zdru~enia ajeho výaka je rovnaká pre vactkých lenov, ak stanovy, interný 
predpis alebo rozhodnutie prisluaného orgánu zdru~enia neuruje inak. Vedenie zdru~enia 
mô~e urie osobitný lenský príspevok pod>a prisluanosti hráa k uritému dru~stvu. 

(6) Zdru~enie, jeho orgány a lenovia podporujú medzi sebou navzájom a vo vztahu k tretím 
osobám vzt'ahy zalo~ené na vaeobecných princípoch sluanosti. Ka~dý len zdru~enia je 
povinný osobitne dbae na dobré meno zdru~enia a zdr~ae sa akýchkolvek konaní, ktoré by 
ho mohli nespravodlivo poakodit. Zdru~enie zabezpeuje v zmysle §8 ods. 6 Zo` vo svojej 
posobnosti dodr~iavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti 
manipulácii priebehu a výsledkov sút'a~i a iných opatreni proti negatívnym javom v aporte 
vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy zdru~enie 
pova~uje ako záva~né disciplinárne previnenia v rozpore s poslaním zdru~enia. 

(7) Ka~dý len zdru~enia mô~e kedykolvek v súlade s týmito stanovami zo zdru~enia vystúpit. 
Vystúpenie zo zdru~enia nezbavuje lena vystupujúceho zo zdru~enia povinnosti vyrovnat 
svoje finanné alebo iné záväzky voi zdru~eniu alebo lenom zdru~enia. 
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�lánok 5 
�lenovia zdru~enia 

(1) Zdru~enie mô~e mat' neuritý poet individuálnych lenov zdru~çnia. 

(2) Individuálny len zdru~enia je fyzická osoba, ktorá zaplatila roný lensky príspevok pod>a 

. 4 ods. Stýchto stanov (ak sa na neho povinnost' zaplatit glenský príspevok. vyt'ahuje) 

a podiela sa na innosti zdru~enia uvedenej v l. 3 stanov. 

(3) Ak tieto stanovy neustanovujú inak, vznikom ani zánikom\prísluanósti fyzickgj osoby 

k zdru~eniu ako aportovej organizácii pod>'a § 3 písmeno k) ZoS automaticky neyzniká ani 

nezanikálenstvo v zdru~ení pod>a zákona . 83/1990 Zb. o zdru~ovaní obanov v zneni 

neskoraich predpisov. 

�lánok 6 
Individuálni lenovia zdru~enia 

(1) Individuálni lenovia zdru~enia mô~u bye iba fyzické osoby. 

(2) O vzniku individuálneho lenstva v zdru~ení (d'alej len ,lenstva") rozhoduje predseda 

zdru~enia alebo podpredseda zdru~enia. 

(3) Ku vzniku lenstva je ~iadate> povinný predlo~it riadne vyplnenú prihláaku. Prihláaku je 

povinný ~iadate> o lenstvo predlo~ie iba pred vznikom lenstva, následne, po vzniku 

lenstva, ju nie je potrebné ka~dorone opätovne predkladat. V pripade zániku lenstva 

v zdru~ení, je pre úely obnovenia lenstva potrebné, aby ju ~iadate> predlo~il opätovne. 

(4) O forme prihláaky rozhoduje vedenie zdru~enia. Vzor prihláaky vydá vedenie zdru~enia a 

vhodným spôsobom ho uverejní. V prípade, ak má zdru~enie zriadený online systém 

evidencie lenov (systém na správu klubovej agendy), je ~iadate> okrem predlo~enia 

prihláaky povinný zaregistrovae sa v tomto systéme. Od povinnosti registrácie v tomto 

systéme mô~e vedenie zdru~enia pri konkrétnom ~iadate>ovi udelie výnimku. 

(5) Podmienky vzniku lenstva fyzickej osoby v zdru~ení ako individuálneho lena zdru~enia 

sú nasledovné: 

a) súhlas s dodr~iavaním stanov a ostatných predpisov zdru~enia, 

b)uhradenie roného lenského príspevku (okrem výnimiek, ktoré predpokladajú 

stanovy). 
(6) Predseda zdru~enia alebo podpredseda zdru~enia rozhodne o lenstve ~iadate>'a najneskôr 

do 10 kalendárnych dní od obdr~ania riadne vyplnenej prihláaky (a zaregistrovani sa 

v online systéme, ak sa na ~iadate>a táto povinnose vztahuje) so vaetkými potrebnými 

prílohami a pripísania lenského príspevku na úet zdru~enia (okrem pripadov, kedy je 
~iadate> od povinnosti uhradie lenský príspevok oslobodený), a to tak, ~e predseda 
zdru~enia alebo podpredseda zdru~enia vyznaí na prihláake rozhodnutie o prijatí alebo 

neprijatí za lena zdru~enia, dátum a svoj podpis. Predseda zdru~enia alebo podpredseda 
Zdru~enia po vyznaení rozhodnutia o prijatí za lena na prihláake, zapiae tohto lena do 

internej evidencie lenov zdru~enia. Clenstvo v zdru~ení vzniká momentom vyznaenia 

rozhodnutia o prijatí na prihláake. 
(7) Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí za lena sa mô~e záujemcovi vhodným spösobom 

oznámit, priom takého oznámenie nie je povinnost'ou zdru~enia. 
(8) Ak u~ nevznikla skôr, vznikom individuálneho lenstva fyzickej osoby v zdru~ení podlaa 

rákona . 83/1990 Zb. o zdru~ovani obanov v znení neskoraích predpisov vznika 
prisluanost fyzickej osoby k zdru~eniu ako aportovej organizácii pod>'a § 3 pismeno k) ZoS. 



(9) V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym lenom zdru~enia tieto práva: 
a) podiel'at' sa na innosti zdru~enia najm� ako aportovec a aportový odbornik a po~ívae 

ne vyhody poskytované zdru~ením svojim lenom, ak içh individuálne lenstvo nie 

Je pozastavené, 
b)obracat sa na orgány zdru~enia s podnetmi týkajúcimi sa zdruzenia a ~iadat tieto 

orgány o stanovisko k týmto podnetom, 

c) byt informovaný o innosti a o rozhodnutiach orgánov zdru~enia. 
(10) V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym lenom zdr~enia tieto povinnosti: 

dodr~iavae stanovy a interné predpisy zdru~enia vrátane rozhodnutí, pokynov a 

usmernení orgánov zdru~enia alebo poverených osöb, 
b) 

a) 

pomáhae pri plnení poslania a cie>ov zdru~enia a aktívne sa podie>'ae' na jeho innosti, 

c) podl'a svojho najlepaieho vedomia a svedomia, v roZsahu svojich mo~ností a 

schopností pomáhae orgánom zdru~enia, 
d) platit riadne a vas lenské príspevky (okrem prípadov, ak je len od tejto povinnosti 

oslobodený), 
e) konat' a vystupovae tak, aby neboli poakodené záujmy ani dobrá povest' zdru~enia a 

jeho lenov, 
ochrañovat a zve>ad'ovat' majetok zdru~enia, 

g) zdr~at sa podávania akýchko>vek stávok (priamo alebo prostredníctvom tretej osoby) 
na aportové súta~e, ktorých úastnikom je zdru~enie. 

(11) Prisluané orgány zdru~enia môzu internými predpismi konkretizovat alebo podrobnejaie 
upravit práva a povinnosti lenov. a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom 
Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinnosti lenom zdru~enia 
dbajú orgány zdru~enia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu 
do legitímnych subjektivnych záujmov jednotlivých lenov a zdru~enia ako celku. 

(12) �lenstvo v zdru~ení ako individuálneho lena zdru~enia je fyzickej osobe pozastavené 
nezaplatenim lenského prispevku riadne a vas (ak sa na neho povinnost' zaplatit lenský 
prispevok vztahuje). �lenstvo v zdruzení ako individuálneho lena zdru~enia mô~e bye 
fyzickej osobe pozastavené rozhodnutim vedenia zdru~enia z dôvodu záva~nejaieho alebo 
opakovaného menej záva~ného poruaenia povinnosti lena zdru~enia. Vedenie zdru~enia 
môze vydae' predpis, ktorý upravuje rozsah obmedzenia práv lena zdru~enia 
v pripade pozastavenia lenstva. Tým nie sú dotknuté obmedzenia práv lena zdru~enia 
v prípade pozastavenia lenstva uvedené v týchto stanovách. 

(13) Fyzickej osobe lenstvo v zdru~ení ako individuálneho lena zdru~enia zaniká: 

a) smrtou, 
b)pisomným vzdaním sa lenstva v zdru~ení ako individuálneho lena, ktoré je riadne 

doruené zdru~eniu, 
c) zánikom zdru~enia, 
d) rozhodnutim vedenia zdru~enia, predsedu alebo podpredsedu zdru~enia pre záva~né 

poruaenie alebo opakované menej záva~né poruaenie povinnosti lena zdru~enia. 
Nezaplatenie lenského príspevku riadne a vas sa pova~uje za záva~né poruaenie 
povinnosti lena zdru~enia. 

(14) Evidenciu individuálnych lenov zdru~enia vrátane ich osobných údajov (so spracovanim 
ktorých len súhlasil v prihláake) vedie predseda zdru~enia alebo podpredseda zdru~enia. 

�lánok 7 
Osoby s prísluanose'ou k zdru~eniu, ktoré nie sú lenmi zdru~enia 
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Jovensk 
(1) Zoznam osöb s prisluanost'ou k zdru~eniu, ktoré nie sú lenyhi zdru}enia vrátare ich 

osobných údajov vedie predseda zdru~enia alebo podpredseda zdriu~eniá 

TRETIA �ASd 
Orgány zdru~enia 

�lánok 8 
Orgány zdru~enia 

() Orgány zdru~enia sú v~dy �lenská schôdza, vedenie zdru~enia, Predseda zdru~enia a dvaja 

podpredsedovia zdru~enia. 

(2) Orgánom zdru~enia je i Kontrolór, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 ZoS alebo ak 

tak rozhodne vedenie zdru~enia a Dozorná rada. 

�lánok 9 
Clenská schôdza 

(1) Clenská schôdza je najvyaaím orgánom zdru~enia. 

(2) Clenskú schôdzu tvoria vactci lenovia zdru~enia staraí ako 18 rokov, ktorí nemajú 

pozastavené lenstvo pod>'a i. 6 ods. 12 týchto stanov. Zo zasadnutia sa vyhotovuje 
v zmysle S 8 ods. 5 ZoS zápisnica, ktorú zdru~enie uchováva najmenej 6 rokov. Zápisnica 

obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúastnených na zasadnutí. 

(3) Clenskú schôdzu zvoláva predseda zdru~enia alebo podpredseda zdru~enia alebo dvaja 
lenovia vedenia zdru~enia alebo aspoH jedna tretina tých lenov zdru~enia, ktorí tvoria 

lenskú schôdzu pod>'a ods. 2 tohto lánku stanov. 

(4) Clenská schôdza je uznáaaniaschopná, ak je prítomná nadpoloviná väaina lenov 

zdru~enia tvoriacich lenskú schôdzu v zmysle ods. 2 tohto lánku. Ak sa nezíde 

nadpoloviná väaina lenov zdru~enia, je zvolávatel oprávnený zvolae' najskôr po 7 dHoch 

najneskôr do 30 dní novú lenskú schôdzu, ktorá je uznáaaniaschopná, ak je prítomná 

nadpoloviná väaina lenov zdru~enia tvoriacich lenskú schôdzu v zmysle ods. 2 tohto 

lánku alebo po uplynutí jednej hodiny od ohláseného zaiatku s prítomným potom lenov 

zdru~enia, ak bola informácia o konaní lenskej schôdze uverejnená na webovom sídle 

zdru~enia. 
(5) Clenská schôdza: 

a) rozhoduje o zruaení zdru~enia dobrovo>ným rozpustením alebo zlúením s iným 

zdru~ením, 
b) rozhoduje o zmene alebo doplnení stanov, 

c)volí a odvoláva lenov vedenia zdru~enia, 

d) voli a odvoláva kontrolóra, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 ZoS, 

e)voli a odvoláva lenov dozornej rady zdru~enia, 
f)schval>'uje symboly zdru~enia, 
g)ustanovuje likvidátora zdru~enia, 
h) rozhoduje o d'alaích otázkach, ktorých rozhodovanie si vyhradi. 

(6) Na rozhodnutia pod>a ods. 5 písm. a) a b) tohto lánku je potrebný súhlas kvalifikovanej 

väainy lenskej schôdze v zmysle § 22 ZoS. 

(7) V záujme efektivity innosti lenskej schôdze sa jej osobné rokovanie zvoláva raz za aese 
rokov, ak o to písomne po~iada aspoH tretina tých lenov zdru~enia, ktorí tvoria lenskú 
schôdzu podla ods. 2 tohto lánku slanov alebo vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci 
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Vyplyva. ~e nepostauje iné vyjadrenie jej lenov alebo ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania "per rollam" pomocou emailu nie je vhodné alebo primerané. Osobné rokovanie clenskej schôdze je mo~né uskutonit aj prostrednictvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie. 
(8) Rozhodnutie lenskej schôdze nadobúda úinnost jeho schválenim. ak nie je v rozhodnuti stanovené inak. 

�lánok 10 
Vedenie zdru~enia 

(1) Clenská schôdza volí vedenie zdru~enia na obdobie 6 rokov. 
2) Vedenie zdru~enia må najmenej 4 lenov. 
(8) V pripade, ak len vedenia zdru~enia odstúpi z vedenia zdru~enia alebo mu iným spôsobom 

zanikne funkcia, vedenie zdru~enia je oprávnené na ostávajúce obdobie ho nahradit inou 
osobou z pomedzi lenov zdru~enia. 

(4) Vedenie zdru~enia sa stretáva ad hoc, najmenej vaak raz za tri mesiace a zasadnutia vedenia 
zdru~enia zvoláva bud predseda zdru~enia alebo podpredseda zdru~enia. 

5) Rozhodnutia vedenia zdru~enia sa prijímajú rozhodnutím nadpolovinej väainy lenov 
vedenia zdru~enia. 

(6) Vedenie zdru~enia: 
a) riadi cinnost' zdru~enia v období medzi zasadnutiami lenskej schôdze, 
b) schva>uje návrh strategického plánu zdru~enia a rozpotu zdru~enia. 
c)realizuje rozhodnutia prijaté lenskou schôdzou, 
d) volí a odvoláva z pomedzi lenov vedenia zdru~enia predsedu zdru|enia a dvoch 

podpredsedov zdru~enia, 
rozhoduje o ustanovení kontrolóra a volí a odvoláva ho, a to výlune v pripade, ak sú 
splnené podmienky uvedené v § 10 Zo`, 

e) 

) volí a odvoláva aportových odborníkov s prísluanost ou k zdru~eniu do funkcii a 
dohliada na prácu/innoste aportových odbornikov a aportovcov s prisluanostou 
k zdru~eniu, 
rozhodujeo zániku a pozastavení lenstvav zdru~eni. 

h) uruje výaku a splatnost roného lenského. 
) vydáva interné predpisy zdru~enia, 
) rozhoduje o výake odmien a náhrad poskytovaných osobám podie>ajucim sa 

na innosti zdru~enia, 
k) rozhoduje o d'alaích otázkach, ktorých rozhodovanie si vyhradi. ak o nich 

nerozhoduje lenská sehôdza. 
(7) Clen vedenia zdru~enia je oslobodený od povinnosti platit lenský prispevok. 

�lánok 11 
Predseda zdru~enia a podpredsedovia zdru~enia 

(1) Statutánymi zástupcami zdru~enia sú predseda zdru~enia a dvaja podpredsedovia 
zdru~enia. 

(2) Predsedu zdru~enia a podpredsedov zdru~enia voli a odvoláva vedenie zdru~enia. 
(3) Právne úkony v mene zdru~enia vykonáva predseda zdru~enia alebo niektor 

z podpredsedov zdru~enia, a to ka~dý z nich samostatne, a plnia nasledovné ülohy: 



a) vystupujú v mene zdru1~enia, zastupujú a reprezentujú jeho záujmy ph rokovaniacn 
s tretimi osobami. 

b)zabezpeèujú efektivne fungovanie zdru~enia za úelom naplnenia poslania a cic>ov 
zdru~enia vykonávanim hlavných innosti zdru~enia, 

)rozhodujú o vzniku lenstva v zdru~ení a vedú aktuálnu evidenciu clenov /dru~enia 
a osob s prishuanost'ou k zdru~eniu v zmysle $ 8 ods. 3 20, 

dpripravujú návrh strategického plánu zdru~enia a rozpotu zdru~enia a prédkladajü ho 

vedeniu zdru~enia. 
e)realizujú alebo zabezpeujú realizáciu rozhodnutí prijatých vedením zdru~enia, 

t)zvolávajú zasadnutia vedenia zdru~enia. 
g)zvolávajú zasadnutia lenskej schôdze. 
h) rozhodujú o vaetkýclh otázkach. ktorých rozhodovanie nic je vyhradené na základe 

tyehto stanov inému organu. 

�lánok 12 
Kontrolór zdru~enia a dozorná rada 

(1) Ak zdru~enie má dve bezprostredne po sebe nasledujúce útovné obdobia príijem 

prostriedkov zo atátneho rozpotu presahujúci 50 000 eur rone, zdru~enie zriadi a 

rozhodnutím lenskej schôdze obsadí funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna 

nasledujúceho roka. Inak zdru~enie mô~e zriadie' a obsadie funkciu kontrolóra rozhodnutím 

vedenia zdru~enia. 

(2) Po obsadení funkcie kontrolór postupuje následne pri svojej innosti pod>a $ 10 a nasl. 

Zos. 
(3) Clenská schôdza mô~e zvolie dozomú radu zdru~enia. 
(4) Dozorná rada má najmenej dvoch lenov. 
5) �lenovia dozornej rady majú právo: 

a) zúastHovat sa zasadnutí vedenia zdru~enia, 
na základe ich ~iadosti bye informovaní o innosti zdru~enia, plnenia strategických b) 
plánov a hospodárení zdru~enia, 
navrhovat vedeniu zdru~enia, predsedovi zdru~enia a podpredsedovi zdru~enia ) 
opatrenia na zlepaenie innosti zdru~enia, 

d) vystúpite na lenskej schôdzi a podae' správu o innosti zdru~enia. 
(6) Dozorná rada a jej lenovia vykonávajú svoju innose' v úzkej spolupráci s kontrolórom 

zdru~enia, ak je ustanovený. 

`TVRTÁ �ASd 
Hospodárenie zdru~enia 

Clánok 13 
Základné princípy hospodárenia zdru~enia' 

(1) Zdru~enie má útovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 9 ods. 3 7oS. 

'Zdruzcnie má spóosobilost prijimateha verejných prostriedhov v mysle § 66 odsek 3 Z0S, kym aie je prcUkazan 

nak 
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2) Plánovanie, koordinovanie a uskutohovanie prijmov a výdavkov zdru~enia za priebeh 
jedného úctovného obdobia má byt v zásade vyrovnané. pripadne prebyikové. AR 
v priebehu jedného útovného obdobia zdru~enie dosiahne kladný hospodársky výsledok, 
tento bude pou~itý v nasledujúcich útovných obdobiach tak, aby dihodobé hospodárenie 
zdru~enia bolo v~dy vyrovnané. 

(3) Zdru~enie hospodári na základe plárnovaného rozpotu na kalendárny rok, btor sohval uye 
vedenie zdru~enia na návrh predsedu zdru~enia alebo podpredsedu zdru~enia. 

4) Predseda zdru~enia alebo podpredseda zdru~enia predkladá vedeniu zdru~enia kazdorocne 
Správu o innosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje 

a) zmeny stanov a iných predpisov zdru~enia, 
b) zmeny v zlo~ení orgánov zdru~enia, 

c) prehlad vykonávaných inností a projektov, 

d) prehlad dosiahnutých aportových výsledkov, 
e) spravu o hospodárení zdru~enia za predchádzajúce útovné obdobie obsahujúcu 

. plánovaný rozpoet a skutoný rozpoet vrátane vysvetlenia prípadných 

rozdielov medzi nimi vrátane 

prehl'adu výnosov zdru~enia pod>'a zdrojov a ich pôvodu, 

(11) prehl'adu nákladov zdru~enia a osobitne preh>adu nákladov na prevádzku 

zdru~enia, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov pod>a 

zákona . 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskoraich 

predpisov, 
(ii) stav a pohyb majetku a záväzkov, 

(i) 

ronú útovnú závierku zdru~enia za predchádzajúce útovné obdobie, 

g)návrh na pou~itie kladného hospodárskeho výsledku alebo vyrovnanie záporného 

hospodárskeho výsledku, 

h) dañové priznanie zdru~enia za predchádzajúce útovné obdobie, ak zdru~enie bolo 

povinné ho podat. 
(5) Ak zdru~enie splña podmienky uvedené v § 9 ods. 4 ZoS, zostaví v zmysle § 9 ods. 5 ZoS 

výronú správu a nechá ju overit spolu s ronou útovnou závierkou audítorom. 

(6) Zdru~enie mô~e vykonávat' podnikate>'skú innose ako doplnkovú innose k hlavnej 

innosti zdru~enia v záujme zabezpeenia finanných zdrojov na hlavnú innose zdru~enia. 

Ak zdru~enie vykonáva podnikate>'skú innost, príijmy a výdavky na túto innose sa 

nerozpotujú v rámci rozpotu hlavnej innosti a sledujú sa samostatne. Náklady na túto 

innost musia byt kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a 

nákladmi po zdaneni pou~íva zdru~enie ako doplnkový zdroj financovania hlavnej innosti. 

Ak je hospodárskym výsledkom podnikate>'skej innosti zdru~enia k 30. septembru 

rozpotového roka strata, vedenie zdru~enia je povinné zabezpeite, aby bola do konca 

rozpotového roka vyrovnaná alebo urobie také opatrenia na ukonenie podnikate>'skej 
innosti, aby sa v d'alaom rozpotovom roku u~ nevykonávala. 

Clánok 14 
Prijmy zdru~enia a výdavky zdru~enia 

(1) Prijmy zdru~enia tvoria najmä 
a) lenské príspevky od lenov zdru~enia, 

b) ostatné platby lenov a platby osôb s prísluanoseou k zdru~eniu, ktoré nie sú lenmi 

zdru~enia pod>'a § 8 ods. 3 Zos, 
c) príspevky, dotácie, granty, 

dary, d) 
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e) vychovne za prestupy aportovcov do iného aportového klubu pod>'a 69 ods. 5 Zos, 

)prijmy za vstupy na aportové podujatia organizované zdru~ením, 

g) prijmy z predaja tovarov alebo slu~ieb oznaených symbolmi dru~enia pod'a týchto 
stanov, 

h) prijmy zo zmlúv o reklame. 

1) prijmy z. hospodárenia s vlastným majetkom a právami, zdru~enia, najmä najomne 
985 z prenájmu hnutelného a nchnute>ného majetku, 

prijmy z inej zárobkovej innosti zdru~enia, 
k) podiel na zisku obchodných spoloností po zdanení, v ktorých je zdru~enie 

spoloníkom alebo akcionárom, 

1) podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podl'a § 50 a nasl. zákona 

. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskoraích predpisov, 

m) sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v aporte pod>'a § 50 a nasl. Zos, 

n) prispevok od národného aportového zväzu z príspevku uznanému aportu, 

dotácie z rozpou verejnej správy, 

p) prispevok na národný aportový projekt pod>'a § 75 ZoS, 

q)iné finanné plnenia. 

0) 

(2) Vydavky zdru~enia, ktorými sa naplHa poslanie zdru~eniav spolonosti a sleduje verejný 

záujem a verejná prospeanose' a dosahujú sa ciele zdru~enia sú najmä výdavky zdru~enia: 

a) na zabezpeenie pripravy aportovej reprezentácie zdru~enia, 

b) 
na podporu a rozvoj florbalu alebo iného aportu na území Slovenskej republiky na zabezpeenie úasti aportovej reprezentácie zdru~enia na aportových súea~iach, 

c) 
s osobitým dôrazom na podporu a rozvoj aportovej innosti u detí a mláde~e 

a podporu zdravého spôsobu ~ivota obyvate>'stva Slovenskej republiky. 

d) na zabezpeenie organizovania súea~í vo florbale alebo iných aportoch na území 

Slovenskej republiky a iných s florbalom alebo iným aportom súvisiacich podujatí, 

e) na profesionálnych aportovcov na základe zmlúv pod>'a § 4 ods. 3 ZoS, 

výdavky na aportových odborníkov na základe zmlúv pod>'a § 6 ods. 3 ZoS, najmä ak 

f) 
sa na výkon aportovej innosti vy~aduje odborná spôsobilost' pod>a § 6 ods. 7 ZoS 

na príspevky zdru~enia talentovaným aportovcom pod>'a § 9 ods. 2 písm. j) zákona . 

8) 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskoraích predpisov, ktorí majú prísluanose 

k zdru~eniu pod>'a § 8 ods. 3 Zos, 

na príspevky zdru~enia aktívnym aportovcom pod>a § 9 ods. 2 písm. j) zákona 

h) 
. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskoraích predpisov, ktorí majú prísluanose 

k zdru~eniu pod>'a § 8 ods. 3 ZoS, 

i) na náhradu za stratu asu dobrovo>níka zapísaného v informanom systéme aportu 

poda zákona . 406/2011 § 6 ods. 2 písm. e) v znení neskoraích predpisov, 

j) na dodr~iavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatreni 

proti manipulácii priebehu a výsledkov sút'a~í a iných opatrení proti negatívnym 

javom v aporte vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnuti v pôsobnosti 
zdru~enia pod>'a § 8 ods. 6 Zo$, 

k) na kúpu tovarov a slu~ieb, ktorými sa zhodnocujú existujúci majetok a pråva 

zdru~enia vrátane následného maloobchodného predaja týchto tovarov a slu~ieb 

so symbolmi zdru~enia. 

iné výdavky. 

�lánok 15 
Uty zdru~enia vedené v banke alebo v poboke zahraninej banky 
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Zdru~enie zriadi osobitný bankový úet na príjem verejných prostriedkov pod>a 66 ods 3 pism. c) ZoS a na prijimanie prostriedkov zo zmlúvo sponzorsetve v aporte podBa � 5l a nasl. Zo$ 

(2) Udaje na osobitnom bankovom úte pod>a odseku 1 sú bezplatne, dial'kovo a nepretrzite pristupné tretim osobám spôsobom umo~Hujúcim hromadný prístup. (3) Pri platbách z osobitného bankového útu pod>a odseku I zdru~enie vyu~íva prednostne platby bezhotovostným platobným stykom, z ktorých je zrejmå a) 
b) dátum transakcie, 
c) cisla protiútu prijímate>'a platby, 
d) 

suma, 

názov útu prijímate>a platby 
variabilný symbol platby, 
1dentifikácia platby vzh>adom na druh výdavku pod>a jednotlivých pismen l. l4 0as 

2 týchto stanov vrátane struných, výsti~ných a neskres>ujúcich údajov na jej 

identifikáciu tretím osobám pre úely verejnej kontroly. 

e) 

PIATA �ASd 
Spoloéné, prechodné a záverené ustanovenia 

�lánok 16 
Zruaenie a likvidácia zdru~enia 

(1) Zdru~enie sa zruauje dobrovo>ným rozpustením na základe rozhodnutia lenskej schôdze 

alebo zlúením s iným zdru~enim v súlade so zákonom . 83/1990 Zb. o zdru~ovaní 

obanov v znení neskoraích predpisov, pri ktorých sa vy~aduje súhlas kvalifikovanej 

väainy lenov lenskej schôdze. 

(2) Zdru~enie sa mô~e tie~ zruaie' právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky alebo súdu o jeho rozpusteni. 

(3) V prípade zruaenia zdru~enia dobrovol>'ným rozpustenim, lenská schôdza urí likvidátora 

zdru~enia 

(4) Po zruaení zdru~enia sa vykoná majetkové vysporiadanie. 

(5) V prípade zruaenia zdru~enia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia 

lenskej schôdze urený likvidátor likvidáciu majetku zdru~enia v zmysle ustanovení § 70 

a nasl. Obchodného zákonníka s pou~itím § 13 zákona . 83/1990 Zb. o zdru~ovaní obanov 

v znení neskoraích predpisov. 

(6) V prípade zruaenia zdru~enia s ustanovením právneho nástupcu prechádza vaetok majetok, 

aktíva, pasíva, záväzky a poh>adávky z právnych vzeahov, na právneho nástupcu zdru~enia. 

(7) Likvidátor je povinný najskôr vyrovnae vaetky záväzky a poh>'adávky zdru~enia 

as likvidaným zostatkom nalo~í na základe rozhodnutia lenskej schôdze. 

(8) Pri likvidácii zdru~enia sa primerane postupuje pod>'a prísluaných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

�lánok 17 
Zruaovacie ustanovenie 

(1) Zruaujú sa Stanovy Sportového klubu LIDO Vzaté na vedomie Ministerstvom vnutra sk 

dHa 25.7.2019. 
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Clánok 18 
Uinnost 

(1) Tieto stanovy boli prerokované a schválené lenskou schôdzou Sportového klubu LDO podla jeho pôvodných stanov dHa 29.06.2022 a nadobúdajq úinnost momentom 1Cn 
schválenia 

ZAmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich schválenia 
predseda zdru~enia alebo podpredseda zdru~enia v súlade s 11 ods.1 zákona ¢. 83/1990 
Zb. o zdru~ovaní obanov v znení neskoraích predpisov. 

(3) Budüce zmeny týchto stanov schválené lenskou schôdzou nadobúdajú úinnose dHom ich 

Schvalenia, ak lenská schôdza nerozhodne o neskoraom nadobudnutí uinnosti zmeny 

stanov. 

V Bratislave, 29. júna 2022 IDO 
Mgr. Pavol Veninger 

predseda Sportového klubu LIDO 

/ n Minislerslvo vnitra Slovenskej 1putbliky 
Ministerstvo vnútrá 
sekcia ve: =j *pray, Drjovg 22 
826 86 ERATISLAV 29 

-23-

V3.3.2 oV 
Ciin yii VSA-9oo190-Do955-

dii 
JUDr. Jana Vallová, PhD. 

riaditelka odboru 

vaeobecnej vnútornej správy 
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Priloha . 1 Stanov Sportového klubu LIDO z 29.júna 2022 Logo 
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