Stanovy Slovenskej footgolfovej asociácie
Medveďovej 13, 851 04 Bratislava, Petržalka
__________________________________________________________________________
1. Základné ustanovenia
1.1.
Názov občianskeho združenia je: Slovenská footgolfová asociácia
1.2.
Slovenská footgolfová asociácia(ďalej len ,, SFGA“) je dobrovoľné, záujmové a nepolitické
združenie občanov, ktorého cieľom je propagácia športu footgolf v Slovenskej republike,
vrátane nadväzovania styku so zahraničnými footgolfovými asociáciami za účelom účasti na
turnajoch, ako aj individuálne zdokonaľovanie sa vo footgolfe.
1.3.
SFGA sa môže začleniť do vyšších foriem združení alebo asociácií za účelom naplnenia
svojich základných cieľov.
1.4.
Sídlom SFGA je Medveďovej 13, 851 04 Bratislava, Petržalka
2. Predmet činnosti SFGA
2.1.
Hlavným(základným) predmetom činnosti SFGA je:
a) propagácia footgolfu v Slovenskej republike a v zahraničí
b) organizácia a účasť na športových turnajoch v Slovenskej republiky a v zahraničí
c) podpora individuálneho tréningu a zdokonaľovania daností vo footgolfe
2.2.
SFGA vykonáva svoju činnosť v súlade s týmito stanovami a platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
2.3.
SFGA koordinuje a usmerňuje športovú činnosť v oblasti footgolfu v Slovenskej republike
a v rámci svojich možností sa stará o rozvoj a ochranu záujmov svojich členov a poskytuje im
odborné poradenstvo. SFGA vytvára materiálno-technické podmienky pre rozvoj footgolfu
v závislosti od aktuálnych ekonomických možností.
3. Orgány SFGA
3.1.
Orgánmi SFGA sú:
a) Prezident
b) Valné zhromaždenie
c) Výkonná rada
d) Ambasádor

4. Prezident
4.1.
Prezident je najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym zástupcom SFGA. Prezident
disponuje právomocou na vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene združenia. Za
prezidenta môže byť zvolený člen SFGA, ktorý dovŕšil 18 rokov, je spôsobilý na právne
úkony v plnom rozsahu a členom SFGA je ku dňu konania volieb prezidenta aspoň 3 roky.
4.2.
Do právomoci prezidenta patrí:
a) zastupovanie a reprezentácia SFGA navonok
b) uzatváranie dohôd o spolupráci s inými právnymi subjektami
c) zastupovanie SFGA pred súdmi, orgánmi verejnej správy a inými orgánmi
d) disponovanie bankovým účtom SFGA
e) zabezpečovanie vedenia účtovníctva SFGA
f) vydávanie súhlasu o členstve fyzickej a právnickej osoby v SFGA
g) vedenie zasadnutia valného zhromaždenia
h) rozhodovanie o použití finančných prostriedkov SFGA
i) vedenie zoznamu členov SFGA
j) vydávanie nariadení a usmernení všetkým členom združenia
k) menovanie a odvolávanie členov výkonnej rady
4.3.
Funkcia prezidenta zaniká:
a) odstúpením z funkcie
b) smrťou
c) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin
d) uplynutím funkčného obdobia
e) odvolaním z funkcie
4.4.
Prezidenta môže odvolať valné zhromaždenie za podmienok uvedených v týchto stanovách
pred skončením funkčného obdobia len, ak opakovane hrubo porušil tieto stanovy
a v dôsledku porušenia stanov vznikla SFGA škoda.
4.5.
Funkčné obdobie prezidenta je 6 rokov.
4.6.
Pri zániku funkcie prezidenta podľa bodu 4.3. písmeno a) poverí prezident písomne
vykonávaním funkcie prezidenta až do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia člena
výkonnej rady.
4.7.
Pri zániku funkcie prezidenta podľa bodu 4.3. písmeno b) až e) zvolá ktorýkoľvek člen
výkonnej rady najneskôr do 60 dní od zániku funkcie prezidenta valné zhromaždenie za
účelom voľby nového prezidenta. Až do zvolenia nového prezidenta vykonáva funkciu
prezidenta člen výkonnej rady, ktorého spomedzi seba zvolia členovia výkonnej rady
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

4.8.
V prípade kompetenčného konfliktu medzi prezidentom a valným zhromaždením alebo ak nie
je určitá kompetencia upravená v týchto stanovách, predpokladá sa, že táto kompetencia patrí
prezidentovi.
5. Valné zhromaždenie
5.1.
Valné zhromaždenie je ustanovujúcim a najvyšším inciatívnym a kontrolným orgánom. Je
zložené z členov SFGA. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná ½ väčšina
všetkých členov SFGA. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia sa vyžaduje 2/3 väčšina
prítomných členov, ak nie je v týchto stanovách ustanovené inak. Valné zhromaždenie
rozhoduje uznesením.
5.2.
Do právomoci valného zhromaždenia patrí :
a) kontrola činnosti SFGA
b) predkladanie návrhov prezidentovi a výkonnej rade
c) rozhodovanie o zmene stanov
d) voľba prezidenta za podmienok uvedených v stanovách
5.3.
Valné zhromaždenie zasadá podľa potreby, najmenej raz za rok. Valné zhromaždenie zvoláva
prezident, pričom o čase a mieste zasadnutia informuje všetkých členov SFGA najneskôr 15
dní pred konaním zasadnutia. Prezident splní svoju informačnú povinnosť podľa
predchádzajúcej zverejnením na webovom sídle SFGA.
5.4.
Mimoriadne valné zhromaždenie je oprávnený zvolať prezident, traja členovia výkonnej rady
alebo 2/3 väčšina všetkých členov SFGA. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva prezident,
pričom o čase a mieste zasadnutia informuje všetkých členov SFGA najneskôr 15 dní pred
konaním zasadnutia. Prezident splní svoju informačnú povinnosť podľa predchádzajúcej
zverejnením na webovom sídle SFGA.
5.4.
Na rozhodnutie o zmene stanov alebo odvolaní prezidenta sa vyžaduje najmenej 3/5 väčšina
všetkých členov SFGA.
5.5.
V rámci kontrolnej právomoci podľa bodu 5.2. písmeno a) má valné zhromaždenie formou
uznesenia právo požadovať po prezidentovi alebo výkonnej rade informácie týkajúce
hospodárenia SFGA a činnosti SFGA.
6. Výkonná rada
6.1.
Výkonná rada je poradný a výkonný orgán SFGA. Výkonná rada má 5 členov, pričom jedným
z členov výkonnej rady je prezident.

6.2.
Ostatným členov výkonnej rady menuje prezident na obdobie 4 rokov spomedzi členov
SFGA.
6.3.
Členstvo ostatných členov vo výkonnej rade zaniká :
a) zánikom členstva v SFGA
b) odvolaním, pričom člena výkonnej rady možno odvolať pred skončením funkčného
obdobia len, ak opakovane hrubo porušil tieto stanovy a v dôsledku porušenia stanov vznikla
SFGA škoda.
6.4.
Do právomoci výkonnej rady patrí :
a) spolu s prezidentom rozhodovanie o všetkých základných otázkach činnosti SFGA
b) rozhodovanie o vylúčení člena SFGA
c) menuje a odvoláva ambasádora
d) rozhoduje o výške členského
6.5.
Výkonná rada rozhoduje o všetkých otázkach ½ väčšinou všetkých hlasov.
6.6.
O vylúčení člena SFGA podľa bodu 6.4. písmeno b) musí byť spísaná zápisnica a rozhodnutie
musí mať písomnú formu.
7. Ambasádor
7.1.
Ambasádor je osoba, ktorá reprezentuje SFGA navonok. Funkčné obdobie ambasádora je 3
roky.
7.2.
Ambasádor nemusí byť členom združenia. Ambasádor nemá právo vykonávať v mene SFGA
právne úkony.
8. Členstvo v SFGA
8.1.
Členom SFGA sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, má plnú
spôsobilosť na právne úkony, uhradila členské za kalendárny rok, súhlasí so stanovami
SFGA a vnútornými predpismi SFGA a prezident udelil písomný súhlas na jej členstvo. Člen
SFGA môže uplatňovať svoje práva podľa bodu 8.4. až odo dňa uhradenia členského.
8.2.
Pridruženým členom SFGA sa môže stať právnická osoba, ktorá uhradila členské za
kalendárny rok, súhlasí so stanovami SFGA a vnútornými predpismi SFGA a prezident udelil
písomný súhlas na jej členstvo. Pridružený člen SFGA môže uplatňovať svoje práva podľa
bodu 8.5. až odo dňa uhradenia členského.

8.3.
Záujemca o členstvo alebo pridružené členstvo podáva združeniu prihlášku na formulári
zverejnenom na webovom sídle SFGA. Prihláška sa zasiela poštou na adresu sídla alebo
elektronicky na mailovú adresu SFGA. Na prijatie za člena alebo pridruženého člena
združenia nie je právny nárok. Pridružený člen musí spolu so žiadosťou ďalej doručiť kópiu
stanov alebo iného zakladateľského dokumentu.
8.4.
Člen SFGA má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia, predkladať na
ňom návrhy, hlasovať v prípadoch kde to umožňujú stanovy, byť informovaný
o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách, voliť a byť volený do
orgánov združenia a predkladať podnety a sťažnosti prezidentovi.
8.5.
Pridružený člen SFGA má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia
a predkladať na ňom návrhy a predkladať podnety a sťažnosti prezidentovi.
8.6.
Člen SFGA a pridružený člen SFGA sú povinní dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy
združenia, platiť schválené členské, šíriť dobré meno SFGA, podieľať sa na činnosti
združenia. Za nedodržanie týchto povinností môže byť člen SFGA vylúčený za podmienok
v stanovách.
8.7.
Členstvo v SFGA zaniká :
a) smrťou fyzickej osoby
b) vystúpením člena združenia na základe písomného oznámenia doručeného poštou alebo
elektronicky na adresu združenia
c) vylúčením člena združenia, v prípade ak člen aj napriek predchádzajúcemu písomnému
upozorneniu hrubo porušil alebo porušuje stanovy alebo iné vnútorné predpisy združenia.
d) zánikom združenia
e) neuhradením členského poplatku v lehote stanovenej vo výzve na jeho zaplatenie
8.8.
Pridružené členstvo v SFGA zaniká :
a) zánikom pridruženého člena - právnickej osoby
b) vystúpením pridruženého člena na základe písomného oznámenia doručeného poštou alebo
elektronicky na adresu združenia
c) vylúčením pridruženého člena, v prípade ak pridružený člen aj napriek predchádzajúcemu
písomnému upozorneniu hrubo porušil alebo porušuje stanovy alebo iné vnútorné predpisy
združenia.
d) zánikom združenia
e) neuhradením členského poplatku v lehote stanovenej vo výzve na jeho zaplatenie
8.9.
Prezident alebo výkonná rada môžu rozhodnúť o udelení čestného členstva pre fyzickú osobu,
ktorá sa významne podieľala na rozvoji SFGA. Čestné členstvo je dožitovné a môže byť
odňaté výkonnou radou len výnimočne. Čestný člen je oslobodený od členského poplatku
a má právo zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia. Čestný člen nemá právo

hlasovať na valnom zhromaždení. Čestné členstvo možno odmietnuť alebo sa ho možno
vzdať.
8.10.
SFGA má nárok na zaplatenie dlžného členského aj po zániku členstva fyzickej osoby alebo
pridruženého členstva právnickej osoby.
9. Hospodárenie SFGA
9.1.
Finančné prostriedky na činnosť SFGA tvoria najmä členské poplatky, dobrovoľné
príspevky, dary, príjmy z vlastnej činnosti a dotácie od štátu a orgánov verejnej správy.
9.2.
Platby a príjmy prebiehajú na účte SFGA, alebo formou príjmových a výdavkových
pokladničných dokladov. Za týmto účelom vedie SFGA účtovníctvo podľa osobitného
predpisu.
9.3.
Účtom disponuje prezident alebo ním písomne poverené osoby.
10. Zánik SFGA
10.1.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje prezident likvidátora. Likvidátor vyrovná
záväzky SFGA a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu SFGA do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
10.2.
O zániku SFGA podľa bodu 10.1. rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou prítomných
členov.
11. Konanie v mene SFGA
11.1
V mene SFGA koná prezident.
11.2.
Na platnosť právneho úkonu v mene SFGA sa vyžaduje podpis prezidenta alebo prezidentom
písomne poverenej osoby.
12. Záverečné ustanovenia
12.1.
Tieto stanovy v celom rozsahu rušia a nahradzujú stanovy registrované na Ministerstve vnútra
SR pod číslom VVS/1-900/90-43372.
12.2.
Výklad stanov vykonáva v prípade vzniku sporu prezident.

