
Stanovy 
 

Športovo - streleckého združenia MAGNUM 

  

I. 

Všeobecné ustanovenia 

Čl. 1 – Názov a sídlo organizácie 

1. Názov organizácie pôsobiacej v SR je Športovo - strelecké združenie Magnum (ďalej 

v texte: len Združenie). 

2. Športovo - strelecké združenie Magnum môže rovnocenne v písomnom styku i na 

verejnosti používať skratku: ŠSZ MAGNUM. 

3. Sídlom Združenia je Rimavská Sobota, Tormáš 2760. 

4. Pôsobnosť Združenia sa vzťahuje na celé územie SR. 

5. Združenie má právo používať svoj členský preukaz, ako aj pečiatky so svojim 

označením a znakom. 

 

Čl. 2 – Poslanie združenia 
1. Združenie je dobrovoľná záujmová organizácia podľa zák. č. 83 / 1990 Zb. o združení 

občanov. 

2. Združenie združuje športových strelcov a ostatných záujemcov o športovú činnosť. 

3. Združenie je právnickou osobou. 

4. Združenie môže vytvárať kluby podľa odbornosti, alebo zamerania činnosti. O vzniku 

- založení - klubu rozhoduje výbor ŠSZ MAGNUM. Takto vzniknuté kluby sú 

majetkom ŠSZ MAGNUM - ich činnosť sa riadi vlastným klubovým poriadkom, 

ktorý schvaľuje výbor ŠSZ MAGNUM, takto vytvorené kluby nemajú vlastnú právnu 

subjektivitu. 

  

Čl. 3 – Hlavné úlohy 
1. Hlavnými úlohami Združenia je: 

 organizovať, riadiť a napomáhať rozvoju športovej streľby, najmä v mieste sídla 

Združenia ako aj na území celej SR 

 zabezpečovať vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu talentov športovej streľby, 

najmä z radov mládeže a rast ich športovej výkonnosti 

 organizovať pre deti, mládež i dospelých súťaže, preteky a akcie masového ako aj 

výkonnostného charakteru v branných disciplínach a streľbe 

 získavať a vychovávať inštruktorov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov streľby 

 na rozvoj športovej streľby vytvárať materiálno-technické podmienky 

 v záujme rozvoja športovej streľby vytvárať spoluprácu s inými športovými a 

záujmovými organizáciami v SR 

 spolupracovať s obdobnými organizáciami v zahraničí za účelom výmeny skúseností a 

účasti reprezentácie SR na medzinárodných streleckých podujatiach 

 podieľať sa na organizovaní edičnej činnosti a popularizácii športovej, praktickej 

i rekreačnej streľby 

 venovať sa deťom a mládeži, organizovať pre ne súťaže a hry športového i 

spoločenského charakteru, organizovať detské rekreačné tábory, detské výcvikové 

tábory a sústredenia 

 vytvárať športové kluby podľa záujmu členov a odbornosti a vytvárať pre ne 

podmienky pre športovú a streleckú činnosť. 

  

 



II. 

ČLENSTVO 

Čl. 4 – Vznik členstva 
1. Členstvo v Združení je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna osoba staršia ako 

18 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom so súhlasom svojho 

zákonného zástupcu. 

2. Členom môže byť každý, kto súhlasí so stanovami Združenia, chce sa podieľať na ich 

realizácii, požiada písomne o vstup do ŠSZ MAGNUM a zaplatí vstupný stanovený 

členský príspevok - 2000,- Eur 

3. prijatí za člena ŠSZ MAGNUM rozhoduje na základe prihlášky výbor ŠSZ 

MAGNUM nadpolovičnou väčšinou prítomných členov - členstvo vzniká 

nasledujúcim dňom po zaplatení členského príspevku za podmienky, že bolo 

schválené výborom ŠSZ MAGNUM. 

4. Čestné členstvo priznáva na návrh Rady členská schôdza tým členom, ktorí sa 

mimoriadne zaslúžili o plnenie úloh ŠSZ MAGNUM. 

5. Každý člen Združenia získa zaplatením členského poplatku 1 platný hlas. 

6. Za každý rok aktívneho členstva získava člen ŠSZ MAGNUM ďalší hlas, ktorý si 

môže uplatniť pri hlasovaní. 

  

Čl. 5 – Zánik členstva 
1. Členstvo môže byť zrušené v prípade závažného neplnenia si členských povinností na 

základe rozhodnutia výboru ŠSZ MAGNUM 

2. Vylúčiť člena možno pre konanie a činnosť, ktoré sú nezlučiteľné so stanovami ŠSZ 

MAGNUM alebo ak koná v rozpore s rozhodnutím výboru ŠSZ MAGNUM. Toto 

právo má v prípade potreby predseda Združenia. 

3. Členstvo v Združení zaniká: 

 vystúpením jednotlivca zo združenia - písomným prehlásením 

 zrušením členstva 

 neaktívnym členstvom po dobu viac ako 12 mesiacov 

 úmrtím člena 

 zánikom Združenia. 

  

Čl. 6 – Práva a povinnosti členov  

1. Každý člen Združenia pri splnení príslušných podmienok má právo: 

 zúčastňovať sa na práci a podujatí organizovaných ŠSZ MAGNUM 

 byť informovaný o činnosti ŠSZ MAGNUM, podávať návrhy, pripomienky a 

sťažnosti k jej činnosti a činnosti jeho členov na orgány ŠSZ MAGNUM 

 odvolať sa proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu až k najvyššiemu orgánu ŠSZ 

MAGNUM 

 podľa svojich možností, schopností a záľub zapojiť sa do športovej, spoločenskej, 

výchovnej a inej činnosti ŠSZ MAGNUM 

 používať výcvikové a športové zariadenia, výstroj a výzbroj, ktoré sú majetkom, alebo 

v užívaní ŠSZ MAGNUM, s jeho súhlasom a ním stanovených podmienok 

 podieľať sa na výhodách, ktoré ŠSZ MAGNUM poskytuje svojim členom 

 po dovŕšení 18 rokov voliť a byť volený do funkcií v orgánoch a kluboch ŠSZ 

MAGNUM 

 kolektívni členovia majú právo voliť prostredníctvom svojho zástupcu - delegáta. 

Kolektívny člen má iba jeden hlas. 

 

 



2. Každý člen Združenia je povinný: 

 dodržiavať stanovy, smernice a ostatné záväzné predpisy Združenia a správať sa tak, 

aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy Združenia 

 platiť členské príspevky výšku, ktorých určí Rada Združenia 

 propagovať športovú streľbu 

 podľa svojich schopností a možností chrániť majetok Združenia 

 zvolení delegáti sú viazaní uznesením orgánu, ktorý ich zvolil. 

3. Funkcie v orgánoch Združenia sú čestné. Za plnenie úloh, spojených s výkonom 

funkcie, môže Rada funkcionárom Združenia prideliť odmeny. 

4. Funkcionári orgánov Združenia môžu byť pre neplnenie povinností z funkcie 

odvolaní orgánmi, ktoré ich zvolili. 

 

III. 

ORGANIZÁCIA ZDRUŽENIA 

ČL. 7 – Zásady organizácie  

1. Združenie je budované v súlade so zásadami pluralitnej demokratickej spoločnosti. 

Orgány ŠSZ MAGNUM sú volené členmi, ktorým zodpovedajú za svoju činnosť. 

Orgány ŠSZ MAGNUM sú povinné dôsledne dodržiavať kolektívne vedenie. 

2. Na platnosť uznesenia orgánov treba súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

  

Čl. 8 – Orgány ŠSZ MAGNUM  

Orgánmi Združenia sú: 

a) Členská schôdza 

b) Výbor ŠSZ MAGNUM 

c) Revízor. 

  

Čl. 9 – Členská schôdza 

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom ŠSZ MAGNUM. 

2. Členská schôdza sa koná minimálne 1 - krát za 2 roky. Členskú schôdzu zvoláva 

predseda ŠSZ MAGNUM. V mimoriadnych prípadoch ak to navrhne 2/3 členov ŠSZ 

MAGNUM, je výbor ŠSZ MAGNUM povinný rozhodnúť o zvolaní mimoriadnej 

členskej schôdze do 60 dní od podania návrhu. 

3. Členská schôdza: 

 prerokováva správu o činnosti Združenia a správu o hospodárení, schvaľuje plán 

činnosti na nové funkčné obdobie 

 volí minimálne 3-členný výbor ŠSZ MAGNUM v zložení: predseda, tajomník a člen 

výboru - na obdobie 7 rokov 

 volí revízora ŠSZ MAGNUM na obdobie 7 rokov, 

 schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky 

 rozhoduje o vylúčení členov ŠSZ MAGNUM 

 rozhoduje o zániku Združenia a naložení s jeho majetkom 

 schvaľuje likvidačnú komisiu. 

4. Členská schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina platných 

hlasov za prítomnosti členov výboru ŠSZ MAGNUM. 

5. Ak sa v určený čas nezíde potrebný počet členov a delegátov, členská schôdza sa koná 

o 24 hodín za prítomnosti aj menšieho počtu členov a delegátov a je 

uznášaniaschopná. 

6. Rozhodnutie nadobudne platnosť, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina hlasov. 

Pri rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu. 



Čl. 10 – Výbor ŠSZ MAGNUM 
1. Výbor ŠSZ MAGNUM je najvyšším výkonným orgánom medzi členskými schôdzami 

a súčasne je štatutárnym orgánom ŠSZ MAGNUM. 

2. Výbor ŠSZ MAGNUM je minimálne 3-členný a je zložený z: 

 Predseda - riadi a zvoláva zasadnutia výboru ŠSZ MAGNUM 

 Tajomník - zabezpečuje evidenciu členov, evidenciu prihlášok a registračných listov 

členskej základne ŠSZ MAGNUM a jednotlivých klubov 

 Člen. 

Každý člen výboru ŠSZ MAGNUM je štatutárnym zástupcom ŠSZ MAGNUM a má 

právo samostatne konať a podpisovať za ŠSZ MAGNUM bez obmedzenia a má právo 

zastupovať ŠSZ MAGNUM navonok. 

3. Výbor ŠSZ MAGNUM plní najmä tieto úlohy: 

 reprezentuje Združenie voči ostatným subjektom 

 riadi a zabezpečuje činnosť subjektov medzi členskými schôdzami. Za plnenie úloh 

zodpovedá členskej schôdzi 

 prijíma a schvaľuje zásadné smernice a úlohy týkajúce sa koncepcie a výkonu 

športovej streľby v Združení 

 organizuje, riadi a ekonomicky zabezpečuje jej výkonnostný a masový strelecký šport 

 zriaďuje a riadi jednotlivé kluby 

 riadi hospodárenie ŠSZ MAGNUM, prijíma ekonomické smernice a zabezpečuje 

podľa potreby hospodársku činnosť na zisk zdrojov pre činnosť ŠSZ MAGNUM. 

  

Čl. 11 – Revízor 

1. Je kontrolným a revíznym orgánom Združenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej 

schôdzi. 

2. Revízor je volený na obdobie 7 rokov na členskej schôdzi. 

3. Revízor má právo zúčastňovať sa na rokovaní výboru ŠSZ MAGNUM s hlasom 

poradným. 

4. Revízor plní najmä tieto úlohy: 

 vykonáva kontrolu zameranú na plnenie uznesení v práci všetkých orgánov Združenia, 

dodržiavanie stanov a ďalších záväzných noriem 

 prerokováva sťažnosti, ktoré sa týkajú činnosti orgánov a funkcionárov Združenia 

 vykonáva hospodársko-revíznu činnosť, zameranú na kontrolu hospodárenia 

Združenia s dôrazom na účelovosť vynakladania finančných prostriedkov. 

  

IV. 

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA 

Čl. 12 

1. Združenie hospodári v zmysle platných všeobecných záväzných právnych predpisov 

a na základe rozhodnutia Rady Združenia. 

2. Majetok Združenia tvoria hmotné a finančné prostriedky získané z: 

a) členských príspevkov 

b) výnosov z kmeňového majetku 

c) príjmov z vlastnej činnosti 

d) darov a iných zdrojov. 

3. Všetky takto získané hmotné aj finančné prostriedky sú majetkom ŠSZ MAGNUM. 

Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti 

združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo 

o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia. 

4. Združenia zodpovedá za nesplnenie svojich povinností celým svojim majetkom. 



5. V prípade zániku Združenia členská schôdza pred začatím likvidácie vymenuje 

likvidačnú komisiu. 

6. Likvidačná komisia zistí majetok Združenia, vykoná úhradu záväzkov a prípadný 

zostatok rozdelí medzi členmi ŠSZ MAGNUM. 

7. Športovo - strelecké združenie Magnum môže vykonávať vlastnú hospodársku činnosť 

za účelom získania finančných zdrojov pre svoju činnosť v rozsahu svojho poslania 

a hlavných úloh – v oblastiach: 

a) výroba terčov a terčových zariadení 

b) reklamná činnosť 

c) rekreačné pobyty pre deti, mládež a dospelých s brannou a streleckou 

tematikou 

d) školenie rozhodcov a inštruktorov športovej a praktickej streľby, školenia 

žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu, školenia a príprava ostatných 

záujemcov o streľbu. 

e) poradenská služba v oblasti športovej a praktickej streľby a bezpečného 

používania zbraní 

f) predaj zábavnej pyrotechniky a zabezpečovanie ohňostrojov  

g) skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejných skladov 

h) prenájom strojov, prístrojov a zariadení 

i) zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku budov 

j) prenájom vlastných objektov, zariadení a dopravných prostriedkov. 

8. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý v prospech členov 

združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov. 

  

V. 

ZRUŠENIE ZDRUŽENIA 

Čl. 13 
1. Združenie zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza najmenej 2/3 väčšinou 

hlasov všetkých členov. V tomto prípade neplatí ust. čl. 9 ods. 6 týchto stanov. 

2. Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza 

na právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný výborom ŠSZ 

MAGNUM. 

3. Združenie zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom. 

 

VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Čl. 14  

1. Tieto stanovy nadobudnú právoplatnosť po ich zaregistrovaní na MV SR. 

2. Tieto stanovy sú účinné dňom schválenia členskou schôdzou ŠSZ MAGNUM. 

3. Tieto stanovy boli schválené na členskej schôdzi dňa 14. marca 2010 v Rimavskej 

Sobote a nahrádzajú doteraz platné stanovy schválené členskou schôdzou dňa 26. 

apríla 1996 registrované na MV SR dňa 21. mája 1996 pod číslom: VVS/1-900/90-

11626. 

  

  

  

V Rimavskej Sobote 

Dňa 14. marca 2010 

 


