
STANOVY  DUNAJKLUBU KAMZÍK BRATISLAVA 

 

Článok I. 

 

Základné ustanovenia 

 

1. Vznik  a štruktúra klubu 
 

a/ Dunajklub Kamzík (ďalej Dunajklub, resp. klub) je dobrovoľným združením Členov, ktorí sa zaoberajú 

záujmovou činnosťou v oblasti vodáckych športov, turistiky a súvisiacich aktivitách. 
 

b/ Dunajklub Kamzík je otvorenou, samostatnou a nepolitickou organizáciou, založenou na demokratických 

princípoch. 
 

c/ Klub, alebo jeho záujmové skupiny sa môžu združovať do vyšších foriem združení, účelných pre uspokojovanie 

ich športových potrieb. 
 

d/ Dunajklub Kamzík je pokračovateľom pôvodného Dunajklubu, druhého najstaršieho vodáckeho klubu v 

Bratislave, založeného v r. 1933, fungujúceho neskôr pod hlavičkou Sokola NV Bratislava, TJ Spartaka Kablo, TJ 

Spartaka VÚKI a oddielu vodnej turistiky a oddielu kanoistiky TJ Kamzík Bratislava. 
 

e/ Dunajklub Kamzík je právnickou osobou. 

 

 

2. Názov, sídlo a symbolika 

 

a/ Názov:  Dunajklub Kamzík Bratislava 
 

b/ Sídlo.  Klokočova 1, Bratislava - Petržalka, PSČ 851 01 
 

c/ Symboliku klubu tvorí vlajka a znak. Vlajka je tvaru rovnoramenného trojuholníka s pomerom základne ku 

stranám 2:3, kde je na bielom poklade v strede plochy písmeno D v kruhu, z ktorého vybiehajú rozširujúce sa lúče 

smerom k vrcholom trojuholníka, všetko v modrej farbe. Znak klubu je grafickým znázornením vlajky. 

 

 

3. Poslanie a cieľ činnosti  

 

a/ Poslaním klubu je vytvárať všetkým členom optimálne podmienky pre uspokojovanie ich športových a 

spoločenských záujmov, v rámci finančných a materiálnych možností klubu. 
 

 

b/ Cieľom klubu je plnenie týchto hlavných úloh: 
 

 - ochrana a podporovanie záujmovej činnosti členov v oblasti vodáckych športov, turistiky a súvisiacich 

aktivitách (ďalej záujmová  činnosť), 
 

 - vytváranie ekonomických a materiálnych podmienok pre činnosť klubu, 
 

  - poskytovanie odbornej, poradenskej a servisnej činnosti pre členov, 
 

 - zabezpečenie priestorových možností pre pestovanie záujmovej činnosti svojich členov a pre uloženie 

potrebného inventára, 
 

 - organizovanie záujmovej činnosti formou rôznych akcií a podujatí, 
 

 - starostlivosť o mládež v oblasti športového tréningu a pretekárskej činnosti, 
 

 - organizovanie hospodárskej činnosti v dovolenom rozsahu na pokrytie potrieb a nákla 

dov klubu. 
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Článok II. 

 

Členstvo 

 

 

1. Podmienky členstva 

 

a/ Členstvo je dobrovoľné. Môže byť individuálne, kolektívne a čestné. 
 

b/ Individuálne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky po prijatí výborom klubu a po zaplatení členských 

príspevkov. Prijatie schvaľuje členská schôdza. 
 

c/ Dokladom o členstve je platný členský preukaz. 
 

d/ Kolektívne členstvo sa uzatvára písomnou dohodou s uvedením všetkých podmienok. 
 

e/ Čestné členstvo udeľuje výbor klubu jednotlivcom za osobitné zásluhy o rozvoj klubu alebo dlhodobú športovú 

činnosť v klube 
 

f/ Individuálne členstvo zaniká: 
 

 - vystúpením na vlastnú žiadosť, 
 

 - vyškrtnutím pre neplnenie si základných členských povinností, 
 

 - vylúčením pri poškodzovaní záujmov klubu alebo závažnom previnení sa voči stanovám; o vylúčení 

rozhoduje výbor klubu, v odvolacom konaní členská schôdza;  odvolanie nemá odkladný  účinok. 
 

g/ Disciplinárne konanie sa riadi všeocne platnými zásadami telovýchovného hnutia, resp. športového zväzu. 

 

 

 

2. Práva a povinnosti členov 

 

a/ Člen klubu má právo: 
 

 - zúčastňovať sa činnosti klubu a využívať všetky výhody klubu, 
 

 - zúčastňovať sa členskej schôdze, 
 

 - dávať návrhy a pripomienky k činnosti a požadovať na ne odpoveď, 
 

 - voliť a byť volený; pasívne volebné právo má podmienku 15 rokov, aktívne volebné  právo má podmienku 

18 rokov. 
 

 

b/ Člen klubu má povinnosť: 
 

 - dodržiavať stanovy a na ich základe vydané vnútorné predpisy, 
 

 - riadne a včas platiť schválené členské príspevky, 
 

 - riadne vykonávať zverené funkcie, 
 

 - chrániť a zvelaďovať majetok klubu, 
 

 - zúčastňovať sa podľa svojich možností na činnosti klubu, 
 

  - vhodným spôsobom reprezentovať klub navonok. 
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Článok III. 

 

Správa klubu 

 

1. Členenie správy  

 

Správu klubu tvorí: 
 

 - členská schôdza, 
 

 - výbor klubu, 
 

 - revízor. 

 

2. Vedenie správy  

 

a/ Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Koná sa minimálne raz za rok za účasti všetkých členov (v prípade 

stavu členstva nad 150 osôb za účasti delegátov). 
 

b/ Členská schôdza: 
 

 - schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za uplynulý rok, 
 

 - volí nový výbor (a to predsedu a členov výboru) a revízora, 
 

 - schvaľuje zmeny stanov, 
 

 - schvaľuje výšku, formu a spôsob platenia členkých príspevkov, 
 

 - uznáša sa o názve a symbolike klubu. 
 

c/ Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica členov (delegátov). Ak sa tento počet nezíde 

v stanovenú dobu, koná sa členská schôdza o 1 hodinu neskoršie, za účasti akéhokoľvek počtu členov. 

Na platnosť uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov, v prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedu; mimo 

uznesnia o zániku, kde sa vyžaduje 2/3-vá väčšina. 
 

d/ Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu 10 dní dopredu oznamom na výveske a písomnou pozvánkou. Mimoriadnu 

členskú schôdzu zvoláva výbor na požiadanie min. 1/4 členstva. 
 

e/ Závažné návrhy sa podávajú výboru písomne pred členskou schôdzou. 
 

f/ Správa o činnosti a hospodárení musí byť k nahliadnutiu 3 dni pred členskou schôdzou. 
 

g/ Výbor riadi činnosť klubu medzi členskými  schôdzami a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú vyhradené členskej 

schôdzi. 

Počet členov a zloženie ustanovuje členská schôdza - spravidla je to predseda, sekretár, hospodár, pokladník a 1 až 3 

členovia. 
 

h/ Výbor sa stará o organizovanie a riadenie športovej, záujmovej a spoločenskej činnosti. Zasadanie výboru zvoláva 

predseda alebo sekretár, spravidla raz mesačne. 
 

i/ Navonok zastupuje klub predseda, alebo výborom splnomocnený (poverený) funkcionár, podpisuje predseda, 

v zastúpení sekretár . 
 

j/ Revízor je nezávislý funkcionár, ktorý vykonáva kontrolu hospodárenia klubu. Za svoju činnosť zodpovedá 

členskej schôdzi, ktorej predkladá správu o kontrole hospodárenia. Má právo zúčastňovať sa schôdzí výboru s 

hlasom poradným. 
 

k/ Funkčné obdobie výboru a revízora (kontrolóra) je dvojročné . 
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Článok IV 

 

Majetok a hospodárenie 

 

a/ O nadobudnutý majetok sa klub stará, chráni ho a zveľaďuje. Nakladá s ním v súlade so všeobecnými právnymi 

predpismi a na ich základe vydanými vlastnými pravidlami. 
 

b/ Zdrojom majetku a prostriedkov k činnosti klubu sú: 
 

 - členské príspevky, 
 

 - príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, 
 

 - dary od fyzických a právnických osôb (sponzorov), 
 

 - dotácie a iné príjmy. 

 

 

Článok V 

 

Zánik klubu 

 

a/  Klub zaniká platným uznesením členskej schôdze. 
 

b/ Uznesenie o zániku musí obsahovať bod o spôsobe naloženia s nadobudnutým majetkom klubu, v zhode s 

platnými právnymi predpismi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 01.06.1995 

 


