STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU MÖLKKY
Obsah:
lánok 1 - NÁZOV A SÍDLO ZVÄZU
lánok 2 - PREDMET A CIELE INNOSTI ZVÄZU
lánok 3 - HLAVNÉ ÚLOHY
lánok 4 - ZÁSADY HOSPODÁRENIA
lánok 5 - LENSKÁ ZÁKLAD A
lánok 6 - VZNIK A ZÁNIK LENSTVA
lánok 7 - LENSKÉ PRÍSPEVKY
lánok 8 - PRÁVA A POVINNOSTI LENOV
lánok 9 - ORGÁNY ZVÄZU
lánok 10 - ODDIELY, KLUBY, TELOVÝCHOVNÉ KOLEKTÍVY
lánok 11 - ZRUŠENIE ZVÄZU
lánok 12 - VÝKLAD STANOV
lánok 13 - ZÁVERE NÉ USTANOVENIE
lánok 1
NÁZOV A SÍDLO ZVÄZU
Slovenský zväz Mölkky ( alej len SZM) je dobrovo né združenie individuálnych lenov,
priaznivcov a právnických osôb (športové oddiely, kluby) hry Mölkky na území
Slovenskej republiky.
Sídlom zväzu je Vlárska 5/A, 831 01 Bratislava
lánok 2
PREDMET A CIELE INNOSTI ZVÄZU
Predmetom innosti SZM je organiza nou a hospodárskou innos ou, vytvára
podmienky pre rozvoj, fungovanie a propagáciu hry Mölkky na území Slovenskej
republiky.
Slovenský zväz Mölkky je samostatným právnym subjektom.
Ciele innosti sú zamerané najmä na:
propagáciu a budovanie hrá skej základne pre hru Mölkky, organizovanie lokálnych
podujatí a národnej sú aže, zapájanie sa do medzinárodných sú aží a za lenenie SZM
do medzinárodných športových organizácií.
lánok 3
HLAVNÉ ÚLOHY
- Zabezpe enie propagácie hry Mölkky pre širokú verejnos
- Školenie a alšie vzdelávanie hrá ov, rozhodcov a funkcionárov
- Usporiadanie majstrovských a významných nemajstrovských sú aží,
- Starostlivos o rozvoj innosti všetkých organiza ných lánkov zväzu,
- Menovanie reprezenta ných družstiev SZM
- Organizovanie výcvikových táborov pre talentovaných hrá ov a mládež
- Spolupráca so zahrani nými federáciami hry Mölkky
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- Neustála snaha o rozširovanie lenskej základne a nárast masovosti hry Mölkky so
zameraním na mládež.
lánok 4
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
Hospodárenie sa uskuto uje pod a schváleného ro ného rozpo tu schva ovaného
výkonným výborom zväzu.
Finan né prostriedky pre innos zväzu sú získavané z týchto zdrojov:
- Dotácie od štátnych orgánov a spolo enských organizácií
- Príspevky od lenov
- Vstupné
- Dary a dotácie od sponzorov (fyzických aj právnických osôb)
- Príjmy z reklám a z vlastnej podnikate skej innosti
- Iné zdroje
Výnosy z majetku a vlastnej innosti môžu by použité len na podporu cie a združenia.
V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonáva v doplnkovom
rozsahu vo vz ahu k záujmovej innosti podnikate skú innos , súvisiacu so
zabezpe ovaním cie ov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a stanovami.
lánok 5
LENSKÁ ZÁKLAD A
lenskú základ u SZM tvoria:
Individuálni lenovia - jednotlivci, majúci záujem o aktívne lenstvo vo zväze, pri om nie
sú lenmi klubu, oddielu a pod. V plnom rozsahu sa na nich vz ahujú práva a povinnosti
lena.
Kolektívni lenovia – kluby, oddiely, pri om podmienkou zaregistrovania oddielu alebo
klubu je ma minimálne 4 lenov oddielu, resp. klubu. Ú as oddielov, klubov na
generálnom zhromaždení ( alej GZ) je jedným zvoleným zástupcom oddielu, klubu.
Mimoriadni lenovia - osoby alebo združenia, ktoré majú záujem o rozvoj zväzu, ale
nechcú v plnom rozsahu využíva práva a plni povinnosti riadnych lenov.
estní lenovia - na menovanie sú navrhované osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom
zaslúžili o rozvoj hry Mölkky na Slovensku.
lánok 6
VZNIK A ZÁNIK LENSTVA
Vznik lenstva - lenom zväzu sa môže sta kolektív – športový oddiel, klub alebo
jednotlivec, ktorý sa rozhodne hra a propagova hru Mölkky pri rešpektovaní týchto
stanov.
Prijatie do zväzu sa vykoná podaním žiadosti o prijatie. O prijatí rozhodne výkonný
výbor zväzu ( alej VV SZM). Rozhodnutie o prijatí slúži ako doklad o riadnom lenstve
kolektívu vo zväze. Mimoriadnych a estných lenov menuje na návrh predsedníctva
výkonný výbor.
Zánik lenstva - lenstvo v SZM zaniká:
- dobrovo ným vystúpením,
- zrušením,
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- vylú ením,
- zánikom kolektívu, smr ou jednotlivca.
Dobrovo né vystúpenie - dobrovo ným vystúpením lenstvo vo zväze zaniká ku d u
vystúpenia zo zväzu,
Zrušenie - predsedníctvo je oprávnené zruši lenstvo:
- ak len, napriek dvom upozorneniam, nezaplatil lenské príspevky alebo nesplnil iné
finan né záväzky,
Vylú enie – výkonný výbor je oprávnený vylú i lena:
- z dôvodu ne estného konania,
- z dôvodu konania namiereného proti hre Mölkky alebo záujmom zväzu,
- z dôvodu závažného porušenia stanov,
- z dôvodu neplnenia povinností lena a rozhodnutí zväzu.
O vylú ení musí rozhodnú 2/3 vä šina výkonného výboru. Rozhodnutie o vylú ení
musí by lenovi písomne oznámené.
Proti rozhodnutiu o vylú ení je možné poda do pätnás dní od doru enia odvolanie na
kontrolno-revíznu komisiu SZM (KRK SZM). Odvolanie nemá odkladný ú inok proti
rozhodnutiu výkonného výboru.
Vylú ení lenovia nemajú nárok na vrátenie lenských príspevkov.
Uvedené sa týka kolektívnych a individuálnych lenov.
Ukon enie lenstva mimoriadnych lenov, estných lenov alebo estných predsedov
vo zväze sa môže uskuto ni vystúpením, vylú ením, úmrtím osôb alebo zánikom
organizácie.
Vo všetkých prípadoch ukon enie lenstva vo zväze sú bývalí lenovia povinní vráti
majetok zväzu, ktorý im bol zapoži aný alebo daný do užívania.
lánok 7
LENSKÉ PRÍSPEVKY
Výšku ro ného lenského príspevku pre kolektívnych a individuálnych lenov ur í
výkonný výbor najneskôr do 31.12. s platnos ou pre nadchádzajúci rok
lánok 8
PRÁVA A POVINNOSTI LENOV
Základné práva lenov:
- využíva všetky formy innosti zväzu a jeho zariadenia,
- žiada ochranu svojich práv a záujmov zo strany zväzu,
- vyjadrova svoje názory a žiada odpovede na otázky a návrhy,
- by prítomný na rokovaní orgánu, ktorý prerokováva jeho innos ,
- navrhova kandidátov na funkcie do všetkých orgánov. Návrh musí obsahova odborné
zdôvodnenie,
- delegova na zasadanie generálneho zhromaždenia zástupcov kolektívnych lenov.
Základné povinnosti lenov:
- dodržiava stanovy zväzu a riadi sa pokynmi zväzových orgánov,
- chráni a presadzova záujmy zväzu,
- vylú i zo svojich radov lenov - jednotlivcov, ktorých správanie je v rozpore so
stanovami zväzu a všeobecnými princípmi etiky,
- riadne, estne a zodpovedne vykonáva zverené funkcie v súlade so záujmami lenov
a cie mi zväzu,
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- vystúpi proti každej innosti, ktorá by mohla škodi zväzu alebo medzinárodným
federáciám Mölkky.
lánok 9
ORGÁNY ZVÄZU
Generálne zhromaždenie (GZ) - je najvyšším orgánom zväzu, tvoria ho všetci lenovia
zväzu
- zvolávací a rokovací poriadok:
Riadne zasadanie generálneho zhromaždenia zvoláva predsedníctvo zväzu raz za
2 roky. Mimoriadne zasadanie generálneho zhromaždenia ( alej GZ) zvoláva na
základe žiadosti najmenej 1/3 lenov zväzu alebo 2/3 výkonného výboru. Návrh musí
by podaný písomne s udaním dôvodu. V prípade vzniku závažných okolností má
predsedníctvo alebo výkonný výbor právo zvola mimoriadne generálne zhromaždenie.
lenovia zväzu majú právo predklada návrhy generálnemu zhromaždeniu. Tieto návrhy
v písomnej forme musia by k dispozícii predsedníctvu najmenej 30 dní pred konaním
zhromaždenia.
Generálne zhromaždenie je schopné uznášania pri ú asti najmenej polovice lenov
a zástupcov kolektívnych lenov. Ak zhromaždenie nie je uznášania schopné v
stanovenú hodinu, za iatok sa opakuje po pol hodine, vtedy je zhromaždenie schopné
uznášania bez oh adu na po et prítomných lenov.
Pre rozhodnutie o zmenách stanov musí by splnená požiadavka 2/3 súhlasu
prítomných lenov. Ostatné návrhy sa schva ujú nadpolovi nou vä šinou hlasov. Každý
kolektívny len zväzu (oddiel, klub, ktorý preukáže svoju lenskú základ u minimálnym
po tom 4 registrovaných lenov), má právo by zastúpený na zasadaní generálneho
zhromaždenia jedným zástupcom s po tom rozhodujúcich hlasov rovnajúcim sa po tu
registrovaných lenov, ktorí sú v om registrovaní najmenej 3 mesiace.
- pôsobnos generálneho zhromaždenia:
1. zhodnotenie správy o innosti zväzu za uplynulé obdobie,
2. správa kontrolno-revíznej komisie,
3. rozhodnutie o návrhoch zmien stanov,
4. vo ba prezidenta zväzu a predsedu kontrolno-revíznej komisie,
5. rôzne.
Výkonný výbor (VV) – je výkonný orgán zväzu a tvoria ho lenovia predsedníctva
a v SZM registrovaní jednotlivci, ktorí obsadili v celoštátnej sú aži 1. - 2. miesto v danom
roku.
Výkonný výbor riadi innos zväzu v súlade s obsahom stanov a uznesení generálneho
zhromaždenia.
Výkonný výbor sa schádza dvakrát ro ne na riadnych zasadaniach.
Mimoriadne zasadanie zvoláva predsedníctvo zväzu.
Výkonný výbor je uznášania schopný pri prítomnosti nadpolovi nej vä šiny lenov. V
prípade, ak pri hlasovaní dôjde k rovnosti hlasov, má rozhodujúci hlas predsedajúci.
Do pôsobnosti výkonného výboru patrí:
- hodnotenie innosti predsedníctva,
- rozhodovanie o záležitostiach nepatriacich do výlu nej kompetencie generálneho
zhromaždenia,
- schva ovanie ro ného rozpo tu a kontrola jeho erpania,
- rozhodovanie o prijatí a vylú ení lenov,
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- vydávanie ro ného termínového kalendára sú aží,
- schva ovanie reprezenta ných družstiev SZM,
- schva ovanie smerníc a predpisov SZM.
Predsedníctvo zväzu - je operatívny orgán pre zabezpe enie innosti medzi
zasadaniami výkonného výboru.
Predsedníctvo tvorí:
- prezident zväzu
- generálny sekretár
- predseda trénersko-metodickej komisie
- predseda športovo-technickej komisie
- predseda rozhodcovskej komisie
- predseda styku z verejnos ou
- predseda ekonomickej komisie
- predseda disciplinárnej komisie
Prezident zväzu - je štatutárny orgán zväzu a zastupuje zväz pri rokovaniach s mimo
zväzovými organizáciami a inštitúciami. Predsedá predsedníctvu, výkonnému výboru
a generálnemu zhromaždeniu. V prípade naliehavých záležitostí je oprávnený prijíma
rozhodnutia. Prezidenta v jeho neprítomnosti zastupuje generálny sekretár. Funk né
obdobie prezidenta zväzu je dvojro né. Prezident je volený GZ na ktorom predložia
lenovia po jednej nominácii svojho kandidáta z ktorých po s ítaní hlasov budú prví traja
kandidáti navrhnutí na prezidenta zväzu. Prezident zväzu bude následným tajným
hlasovaním z troch kandidátov zvolený do funkcie. Prezident zväzu vymenuje
príslušných lenov predsedníctva najneskôr do 30 dní od jeho zvolenia.
Odborné komisie - pre riešenie zvláštnych úloh budú ustanovené odborné komisie.
Menovanie a odvolanie predsedu odbornej komisie navrhuje a schva uje prezident SZM.
lenov odbornej komisie pod a potreby menuje alebo odvoláva predseda odbornej
komisie, ktorý je povinný v termíne do 30 dní oznámi jej zloženie a každú jej zmenu
Výkonnému výboru SZM.
Kontrolno-revízna komisia (KRK) – je kontrolný orgán zväzu a má za úlohu kontrolu
innosti SZM, jeho komisií a orgánov medzi jednotlivými riadnymi zasadnutiami
generálneho zhromaždenia a to predovšetkým v oblasti hospodárenia s finan nými a
materiálnymi prostriedkami.
Je zložená z predsedu komisie a ostatných lenov, ktorých pod a potreby menuje do
funkcie predseda KRK.
Kontrolno-revízna komisia je priamo podriadená generálnemu zhromaždeniu, ktoré na
svojom riadnom zasadnutí volí jej predsedu.
innos KRK je zameraná najmä na kontrolu:
- dodržiavania stanov SZM
- plnenia vykonávacích pokynov, smerníc a rozhodnutí orgánov SZM
- hospodárenia SZM
innos vykonáva na základe plánu ou vypracovaného. Predseda KRK, alebo ním
poverený lenovia KRK majú právo zú ast ova sa na zasadnutiach orgánov a komisií
SZM. Predseda KRK informuje výkonný výbor SZM o výsledkoch kontrol a šetrení.
Funk né obdobie predsedu KRK je dvojro né. V prípade však, že dôjde k pasivite
alebo nedostato nej innosti KRK, môže generálne zhromaždenie (na svojom
mimoriadnom zasadnutí) predsedu KRK z funkcie odvola a zvoli na jeho miesto iného
lena SZM.
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lánok 10
JEDNOTLIVCI, KOLEKTÍVY A KLUBY
Jednotlivci, kolektívy, oddiely a kluby sú základnými lánkami zväzu. Ich cie avedomá a
tvorivá aktivita je nutnou podmienkou pre rozvoj hry Mölkky na Slovensku a pre
plnohodnotnú innos Slovenského zväzu Mölkky.
Stanovy kolektívnych lenov vychádzajú zo stanov Slovenského zväzu Mölkky s
rešpektovaním miestnych podmienok.
lánok 11
ZRUŠENIE ZVÄZU
O zrušení zväzu môže rozhodnú len k tomu ú elu zvolané mimoriadne generálne
zhromaždenie a to 2/3 súhlasom prítomných lenov.
V prípade dobrovo ného rozpustenia zväzu rozhodne toto mimoriadne zhromaždenie o
vymenovaní likvidátora, ktorý vykonaná majetkové vyrovnanie a zvyšný majetok bude
rozdelený pod a uznesenia generálneho zhromaždenia.
lánok 12
VÝKLAD STANOV
Záväzný výklad stanov náleží predsedníctvu zväzu.
O prípadoch, ktoré stanovy alebo iný záväzný predpis priamo neriešia, rozhoduje
Výkonný výbor SZM v duchu zásad stanov.
lánok 13
ZÁVERE NÉ USTANOVENIE
Stanovy boli schválené prípravným výborom pre založenie Slovenského zväzu Mölkky
d a 23.09.2008 v Bratislave. Stanovy nadobúdajú ú innos d om registrácie
Slovenského zväzu Mölkky na Ministerstve vnútra SR.

Stanovy boli registrované na MV SR d a 3.10.2008, íslo spisu VVS/1-900/90-32632
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