
STANOVY 
 

FUTBALOVÉHO KLUBU ŠVÁBOVCE 
  
  

Prvá časť 
Všeobecné ustanovenia 

 
Názov a sídlo 

  
1. Futbalový klub Švábovce (ďale FK) je dobrovoľnou záujmovou organizáciou, v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. 
o združovaní občanov . V mene FK rokuje jej výkonný výbor, ktorý navonok zastupuje prezident alebo iný 
poverený člen.      
2. FK je riadnym členom Podtatranského futbalového zväzu. 
3. Sídlom FK Švábovce sú Švábovce, Obecný klub č.132,  PSČ: 059 12. 

 
 

Poslanie a ciele činnosti 
Účelom činnosti FK je najmä: 
1. starať sa o rozvoj futbalu v celej šírke, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho futbalu a na 
zlepšovanie podmienok pre jeho rozvoj  
2. získavať prostriedky na zabezpečenie činnosti FK 
     
  

Druhá časť 
Členstvo 

 
1. Členom FK sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a cieľmi FK a chce sa na ich 
naplňovaní podieľať 
2. O prijatí za člena FK rozhoduje na základe žiadosti výkonný výbor FK 
3. Dokladom o členstve vo FK je platný členský preukaz 
4. Členstvo vo FK zaniká úmrtím člena, jeho vystúpením alebo vylúčením a zánikom FK   
  

 
                    Práva a povinnosti  členov 

  
Členovia FK predovšetkým: 

 1. vyjadrujú záujmy futbalového hnutia v obci  Švábovce 
 2. starajú sa o všestranný rozvoj futbalu, predovšetkým sa usilujú o jeho príťažlivosť medzi      
              mládežou, 
 3. spolupracujú so štátnymi orgánmi a inými organizáciami  
 4. zastupujú spoločenské záujmy všetkých členov 
 5. zúčastňujú sa členských schôdzí 

6. získavajú prostriedky na zabezpečenie rozvoja futbalu 
7. dávajú podnety, návrhy a pripomienky 

 
  

Tretia časť 
Orgány FK 

 
Štruktúra orgánov 

 
 1. Orgánmi FK sú: 
  a/ Členská schôdza 
  b/ Výkonný výbor (ďaľej VV) 
  c/ revízna komisia 
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2.a. Najvyšším orgánom FK je členská schôdza. Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor FK najmenej raz za 
rok. Ďalej je VV FK povinný zvolať členskú schôdzu, pokiaľ o to požiada najmenej 1/3 všetkých členov, 
alebo na základe prijatého uznesenia výboru FK. Konanie členskej schôdze musí byť všetkým členom FK 
oznámené písomne alebo iným vhodným spôsobom najmenej 3 dni vopred. 
 
Do kompetencie rozhodovania členskej schôdze patrí: 
- vznik a zánik FK, v prípade zániku FK rozhoduje o majetkovom vysporiadaní 
- zmena názvu, sídla, znaku a inej symboliky FK 
- prijatie zmeny stanov 
- voľba členov výboru 
- prejednávanie a schvaľovanie výročnej správy o hospodárení FK a rozpočtu 
- schvaľovanie hlavných smerov činnosti a cieľov FK 
- schvaľovanie vstupu a členstva FK v iných združeniach a organizáciách 
- schvaľovanie organizačného poriadku FK a volebného poriadku pre voľbu prezidenta FK 
- stanovenie výšky základného a ročného príspevku členov  
- preskúmanie rozhodnutia výboru FK o vylúčení člena z FK 
 
K platnosti uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných za predpokladu 
prítomnosti najmenej jednej štvrtiny všetkých členov FK 
 
Zasadnutie členskej schôdze vedie prezident FK 
 
2.b. Výkonným orgánom FK je 5 členný výkonný výbor, volený na dobu 3 rokov členskou schôdzou.  V čele 
VV a celého FK je prezident FK volený členskou schôdzou. 
 
VV FK zabezpečuje plnenie úloh FK v období medzi jednotlivými členskými schôdzami. Jednanie VV 
zvoláva prezident najmenej 4x do roka. Výkonný výbor FK operatívne riadi činnosť FK a rozhoduje 
o všetkých otázkach, pokiaľ  týmito stanovami alebo inými základnými predpismi nie sú vyhradené čleskej 
schôdzi 
  
Výkonný výbor VsFZ pôsobí hlavne v týchto oblastiach: 

a/ rozhoduje o otázkach, ktoré vzniknú v súvislosti so stretnutiami majstrovských súťaží, ako aj 
mládežníckych súťaží, ktoré organizuje PFZ 
b/ riadi činnosť súvisiacu s propagáciou regionálneho futbalu 
c/ prerokováva a uzatvára dohody s inými organizáciami 
d/ pripravuje návrhy prerokovania členskej schôdzi  
e/ rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam komisií PFZ 
 

  
Prezident FK  
1. Je štatutárnym orgánom FK a jeho výkonného výboru.  
2.Vystupuje pri výkone svojich funkcií záväzne v mene FK a výkonného výboru. Môže zmocniť 
v stanovenom rozsahu  ďalších funkcionárov VV FK k svojmu zastupovaniu. 
3. Zvoláva schôdze  Výkonného výboru FK a riadi ich činnosť. 

  
2.c. Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje kontrolu hospodárenia VV FK 
a dodržiavania noriem a poriadkov FK 
V rámci svojej činnosti sú členovia Revíznej komisie oprávnení požadovať od VV FK predloženie 
príslušných podkladových materiálov a nazerať do účtovných dokladov. 
  

Štvrtá časť 
Majetok a hospodárenie  

  
Možné zdroje majetku a finančných prostriedkov sú najmä: 

a/ príspevky členov FK  
b/ príjmy zo športovej a spoločenskej činnosti 
c/ príspevky a dotácie z vyšších telovýchovných združení a organizácií 
d/ dary a príspevky fyzických a právnických osôb  
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FK hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok. Bezprostredným spravovaním majetku 
a finančných záležitostí je poverený VV FK. 
Výkonný výbor FK predkladá  členskej schôdzi každoročne správu o hospodárení FK 
 
  

Piata časť 
Záverečné ustanovenia 

  
Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v stanovách a iných základných predpisoch, rozhoduje VV FK 
Záväzný výklad stanov a ustanovení prináleží členskej schôdzi. 
Zmenu týchto stanov schválila mimoriadna členská schôdza zo dňa 20.6.2006 

  
  

 FK môže zaniknúť len spôsobmi upravenými v § 12 zákona č. 83/1990 Zb v znení zmien a doplnkov. 
O zániku FK a majetkovopávnom vyrovnaní môže rozhodnúť len členská schôdza členov FK v zmysle 
ustanovení týchto stanov. 
Vzájomné práva a povinnosti, ktoré nie sú v týchto stanovách výslovne upravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zák. č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov. 

 
Účinnosť stanov 

  
Stanovy sa stávajú účinnými dňom ich registráciou na MV SR. 
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