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STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  

 
Tanečné kurzy ST  

 
 
 

Článok I.  
Názov a sídlo občianskeho združenia  

 
 

Názov občianskeho združenia: Tanečné kurzy ST  
 
Sídlo občianskeho združenia: Nová 605, 034 01 Liptovská Štiavnica  
 

Článok II.  
Ciele občianskeho združenia 

 
1. Cieľom združenia je:  

a. združovať fyzické a právnické osoby so záujmom o tanec, tanečné umenie a pohybové 
aktivity zamerané na tanec  

b. podporovať povedomie spoločnosti o tanečnom umení  
c. podporovať propagáciu tanca v rámci spoločnosti, vzbudzovať záujem o tanec 

u všetkých vekových kategórii s osobitným zameraním na deti a mládež  
d. rozvíjať voľno-časové pohybové aktivity, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť 

a uplatniteľnosť v spoločnosti   
e. motivovať deti a mládež k pohybovej činnosti a aktívnemu spôsobu života  
f. rozvíjať, podporovať a prezentovať tradičné slovenské hodnoty v oblasti tanca, kultúry 

a prispievať k zachovaniu a šíreniu slovenského kultúrneho dedičstva  
g. prezentovať slovenskú kultúru na území Slovenskej republiky i v zahraničí  
h. podporovať a rozvíjať zdravý životný štýl spojený s rozvojom pohybových aktivít 

u obyvateľstva so zameraním na deti a mládež  
i. prispievať k hodnotám tolerancie, rešpektu, nediskriminácie, rovnakého 

zaobchádzania u individualít i v rámci kolektívu  
j. motivovať a podporovať tvorivosť, rozvoj talentu  
k. prispievať k ochrane zdravia obyvateľstva  
l. podporovať ochranu životného prostredia  
m. vytvárať podmienky pre rozvoj pohybového umenia, jednotlivých foriem tanca 
n. organizovať tanečné podujatia s cieľom zvýšenia povedomia o tanci s možnosťou 

podpory a rozvoja turistického ruchu  
o. podporovať aj iné druhy umenia prispievajúce k rozvoju pohybových aktivít, tvorivosti 

a vzájomnej tolerancie a rešpektu  
p. podporovať športovú činnosť, zdravú formu konkurencie a zásady fair play  
q. združovať osoby so záujmom o tradičné prejavy kultúry, ako aj o rozvoj modernej 

kultúry  
r. ponúknuť možnosti na rozvoj aj pre sociálne znevýhodnených obyvateľov a osoby 

zdravotne znevýhodnené  
2. Za účelom napĺňania stanovených cieľov bude občianske združenie najmä:  

a. vykonávať výchovnú, vzdelávaciu a metodickú činnosť zameranú najmä na oblasť 
tanca a tanečného umenia  

b. viesť tanečné kurzy 
c. organizovať voľno-časové aktivity, vzdelávacie podujatia pre žiakov, študentov i pre 

dospelých 
d. organizovať work-shopy, semináre, súťažné i nesúťažné vystúpenia  
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e. organizovať tvorivé dielne  
f. organizovať tábory, sústredenia, kondičné pobyty zamerané na rozvoj aktivity  
g. propagovať tanec, tanečné umenie a ostatné formy pohybových aktivít formou 

otvorených a verejnosti prístupných prednášok, seminárov, kurzov, lekcií a aktivít  
h. organizovať podujatia súvisiace s činnosťou združenia a zabezpečovať ich propagáciu 

na verejnosti, organizovať festivaly tanca  
i. zabezpečovať priestory pre vykonávanie činnosti a prezentáciu  
j. vytvárať administratívne zázemie pre dosahovanie cieľov združenia  
k. podporovať členov združenia v účasti na vystúpeniach a súťažiach 
l. vyhľadávať súťaže, vystúpenia a akcie so zameraním na aktivity, ktoré sú predmetom 

činnosti združenia, na ktorých sa môžu členovia združenia aktívne zúčastniť svojím 
vystúpením a to v rámci Slovenskej republiky ako i v zahraničí  

m. propagovať činnosť a hlavné ciele združenia formou masovo-komunikačných 
prostriedkov  

n. podieľať sa na organizovaní celoživotného vzdelávania  
o. tvorba metodických, inštruktážnych a edukačných materiálov (v tlačenej, 

audiovizuálnej a elektronickej podobe)  
p. podpora mimoškolských a mimopracovných aktivít v oblasti kultúry a umenia 
q. zabezpečovanie a rozvoj činností ochotníckych kolektívov, občianskych združení a 

neziskových organizácií zameraných na hudbu, spev, tanec a šírenie prvkov a prejavov 
slovenského kultúrneho dedičstva 

r. vydávať periodiká zamerané na informovanie o činnosti združenia, jeho plánoch, 
budúcich aktivitách a dosahovaných výsledkoch, propagovať činnosť združenia 
a aktivity jeho členov, ktorú sú v súlade s cieľmi a filozofiou združenia na internete    

s. spolupracovať s domácimi i zahraničnými partnermi na rozvoji tanca, pohybových 
aktivít a športu  

t. spolupracovať so samosprávou, inými občianskymi združeniami a neziskovými 
organizáciami 

u. podporovať svojimi aktivitami rozvoj cestovného ruchu  
 

Článok III.  
Členstvo v združení  

 
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba a právnická 

osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.  
2. Členom združenia môže byť aj osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom jej zákonného 

zástupcu.  
3. Členstvo v združení vzniká prijatím člena rozhodnutím členskej schôdze združenia na 

základe žiadosti uchádzača o členstvo a zaplatením vstupného členského príspevku 
a ročného členského príspevku.  

4. Združenie môže rozhodnúť o udelení čestného členstva fyzickej osobe, ktorá sa 
významnou mierou podieľa na rozvoji tanca, tanečného umenia alebo ktorá má osobitný 
prínos pre činnosť združenia. Návrh na udelenie čestného členstva v združení môže 
podať ktorýkoľvek člen združenia. Čestné členstvo sa udeľuje na dobu neurčitú. 
O udelení a odňatí čestného členstva rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých členov. Ich rozhodnutie sa považuje za konečné a záväzné.  Odňať čestné 
členstvo môže čestnému členovi členská schôdza len zo závažných dôvodov, pokiaľ 
čestný člen svojím konaním, správaním alebo iným spôsobom koná vo vážnom rozpore 
s cieľmi a princípmi, na ktorých je združenie založené.  

5. Podmienkou pre získanie riadneho členstva v združení je podanie žiadosti uchádzača 
o členstvo v združení. Žiadateľ je povinný uviesť pravdivé údaje. Správna rada rozhodne 
o žiadosti uchádzača najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o členstvo 
v združení. Každej osobe, ktorá sa stane riadnym členom združenia, vydá správna rada 
členský preukaz.  

6. Dočasným členom združenia sa môže stať fyzická osoba na základe vyplnenia žiadosti 
o dočasné členstvo v združení a po zaplatení vstupného členského poplatku. Dočasným 
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členom združenia sa stáva prijatím žiadosti o členstvo v združení. Dočasný člen sa môže 
kedykoľvek rozhodnúť stať sa riadnym členom združenia a podať žiadosť o riadne 
členstvo v združení. O vylúčení dočasného člena rozhoduje správna rada nadpolovičnou 
väčšinou hlasov všetkých stálych členov združenia. Ich rozhodnutie môže preskúmať na 
základe podaného odvolania členská schôdza.  

7. Vylúčenie ktoréhokoľvek člena zo združenia ho nezbavuje možnosti opakovaného 
podania žiadosti o členstvo v združení po odstránení dôvodov, pre ktoré bolo rozhodnuté 
o zániku jeho členstva.  

 
Článok IV.  

Práva a povinnosti členov  
 

1. Členovia združenia majú právo: 
 podieľať sa na činnosti združenia  
 voliť a byť volení do orgánov združenia; toto právo sa nevzťahuje na čestných a 

dočasných členov združenia  
 zúčastňovať sa a hlasovať na členskej schôdzi; toto  právo sa nevzťahuje na čestných 

a dočasných členov združenia  
 obracať sa na orgány združenia s návrhmi, námetmi, sťažnosťami, žiadať 

o stanovisko  
 navrhovať kandidátov na udelenie alebo odňatie čestného členstva; toto právo sa 

nevzťahuje na čestných a dočasných členov združenia   
 byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia  
 zúčastňovať sa na aktivitách združenia  

 
2. Členovia združenia majú povinnosti:  

 dodržiavať stanovy združenia  
 pomáhať pri plnení cieľov združenia, aktívne sa podieľať na jeho práci  
 podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia  
 platiť členské príspevky 
 ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia  

 
Článok V.  

Zánik členstva 
 

1. Riadne členstvo v združení môže zaniknúť  
 vystúpením; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena 

o vystúpení zo združenia alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí 
členskej schôdze združenia  

 úmrtím fyzickej osoby  
 zánikom právnickej osoby  
 zánikom združenia  
 vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena  
 vylúčením na základe rozhodnutia správnej rady, ak člen opätovne porušuje členské 

povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov  
2. Správna rada môže riadneho člena zo združenia vylúčiť, ak  

a. nezaplatí členský príspevok ani v lehote do 30 dní po dodatočnej písomnej výzve na 
zaplatenie členského príspevku  

b. závažným spôsobom poškodí dobré meno alebo povesť združenia  
c. závažným spôsobom úmyselne poškodí alebo zničí majetok združenia 
d. závažným spôsobom poruší stanovy združenia  

3. Návrh na vylúčenie riadneho člena môže podať správnej rade ktorýkoľvek iný riadny člen 
združenia  
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4. O vylúčení riadneho člena zo združenia rozhodne správna rada nadpolovičnou väčšinou 
hlasov jej členov.  

5. Dočasné členstvo v združení môže zaniknúť  
 prijatím za riadneho člena združenia  
 úmrtím fyzickej osoby  
 zánikom právnickej osoby  
 zánikom združenia  
 vylúčením na základe rozhodnutia správnej rady, ak člen opätovne porušuje členské 

povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov, bod 2. tohto článku sa vzťahuje aj na 
dočasného člena.   

 
Článok VI. 

Orgány združenia  
 
1. Orgánmi združenia sú:  

 členská schôdza  
 štatutárny orgán - predseda  
 správna rada  
 kontrolór  
 

Článok VII.  
Členská schôdza  

 
1. Členská schôdza  

 schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky  
 volí a odvoláva všetky ostatné orgány združenia, vrátane štatutárneho orgánu  
 schvaľuje plán činnosti a výročnú správu 
 schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení predložené správnou radou  
 rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením  
 schádza sa najmenej raz do roka, zvoláva ju štatutárny orgán najmenej desať dní pred 

dňom jej konania  
 tvoria ju všetci riadni členovia združenia 
 rozhoduje aj o iných zásadných otázkach činnosti združenia 
 rozhoduje o odvolaní vylúčeného člena zo združenia  
 menuje likvidátora  

2. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina riadnych 
členov. Zasadnutia členskej schôdze sú neverejné.  

3. Na členskej schôdzi má právo sa zúčastniť každý člen združenia, právo hlasovať a právo 
byť volení do orgánov združenia majú len riadni členovia.  

4. Správna rada zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými zasadnutiami 
členskej schôdze.  

5. Riadna členská schôdza sa koná raz do roka v termíne najneskôr do 31. mája príslušného 
kalendárneho roka. Pozvánka na riadnu členskú schôdzu sa zasiela riadnym a čestným 
členom združenia na adresu uvedenú v prihláške, prioritne formou e-mailu, resp. poštou 
na adresu bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby najneskôr desať dní pred 
dňom konania riadnej členskej schôdze. Pozvánka musí obsahovať názov združenia, jeho 
sídlo, uvedenie, či sa jedná o zvolanie riadnej alebo mimoriadnej členskej schôdze, 
dátum, miesto a čas konania členskej schôdze a stručný program.  

6. Mimoriadna členská schôdza sa môže zvolať na základe písomnej žiadosti najmenej 
jednej tretiny riadnych členov združenia doručenej združeniu s tým, že členská schôdza 
sa uskutoční najneskôr v lehote 50 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti 
o uskutočnenie mimoriadnej členskej schôdze. Dôvodom na zvolanie mimoriadnej 
členskej schôdze sú len závažné otázky týkajúce sa ďalšej činnosti združenia, či 
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financovania jeho činnosti.   
7. Prítomní členovia na členskej schôdzi sa zapíšu do listiny prítomných riadnych členov, 

kde uvedú svoje meno, priezvisko, resp. názov, bydlisko/sídlo a podpis.  
8. Hlasovanie členskej schôdze sa uskutočňuje verejne (zdvihnutím ruky). Členská schôdza 

môže rozhodnúť aj o vykonaní hlasovania písomnou formou.  
9. Valné zhromaždenie si na začiatku spomedzi riadnych členov zvolí predsedu 

a zapisovateľa. Predseda riadi priebeh členskej schôdze. Zapisovateľ podľa pokynov 
predsedu členskej schôdze vyhotovuje o jej priebehu zápisnicu, ktorú po skončení 
členskej schôdze podpisuje predseda a zapisovateľ.  

10. Združenie môže na podrobnejšiu úpravu priebehu členskej schôdze vydať osobitný 
rokovací poriadok.  
 

Článok VIII.  
Štatutárny orgán  

 
1. Štatutárnym orgánom združenia je jeho predseda.  
2. Predseda združenia koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu a priezvisku uvedie 

svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.  
3. Predsedu združenia volí a odvoláva členská schôdza spomedzi riadnych členov 

združenia.  
4. Predseda  

a. riadi činnosť združenia 
b. zastupuje združenie v pracovnoprávnych vzťahoch a vo vzťahu k orgánom štátnej 

správy, samosprávy a vo vzťahu k tretím osobám  
c. plní ďalšie úlohy, ktoré mu zverí členská schôdza  

5. Predsedu volí členská schôdza na funkčné obdobie štyroch rokov, tá istá osoba môže byť 
za predsedu združenia zvolená aj opakovane.  

6. Funkcia predsedu združenia sa končí  
 smrťou,  
 písomným vzdaním sa funkcie, ktoré predseda doručí členskej schôdzi,  
 rozhodnutím členskej schôdze o odvolaní v prípade závažného porušovania 

povinností alebo konaní v rozpore so záujmami združenia   
 

Článok IX. 
Správna rada  

 
1. Správna rada je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť združenia medzi 

zasadnutiami členskej schôdze združenia.  
2. Správna rada je za svoju činnosť zodpovedná členskej schôdzi. 
3. Správna rada má najmenej troch členov.  
4. Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí: 

a. riadenie činnosti združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze 
b. rozhodovanie v prípadoch, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti členskej schôdze  
c. zvolávanie a príprava členských schôdzí združenia 
d. rozhodovanie o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami 
e. vydávanie členských preukazov a potvrdenia o čestnom členstve v združení  
f. určovanie výšky vstupného členského príspevku a výšky ročného členského 

príspevku  
g. zabezpečovanie organizácie činnosti združenia, režijných a prevádzkových nákladov  
h. rozhodovanie o využití finančných prostriedkov a použití majetku združenia  
i. preskúmavanie na základe podaného odvolania rozhodnutie členskej schôdze 

o vylúčení člena združenia  
5. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je 

bezúhonná a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Za bezúhonného sa 
nepovažuje ten, kto bol odsúdený za úmyselný trestný čin. 
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6. Členstvo správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. 
7. Členstvo v správnej rade zaniká: 

a. uplynutím funkčného obdobia 
b. odstúpením 
c. odvolaním  
d. smrťou 

8. Správnu radu zvoláva predseda, alebo ním určený zástupca. 
9. Správna rada je schopná sa uznášať, ak sa zasadania zúčastní nadpolovičná väčšina jej 

členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.  
10. Na uvoľnené miesto člena správnej rady táto zvolí do 30 dní od uvoľnenia                           

miesta nového člena. Táto voľba podlieha schváleniu najbližšej členskej schôdze. 
 

Článok X.  
Kontrolór  

 
1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia. Volí ho a odvoláva členská schôdza. 
2. Kontrolór je oprávnený nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa         

činnosti združenia a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou        
a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a stanovami. 

3. Kontrolór má právo zúčastňovať sa na členských schôdzach a na rokovaní správnej rady 
s poradným hlasom. 

4. Kontrolór je dobrovoľnou a neplatenou funkciou.  
 

Článok XI.  
Zásady hospodárenia 

 
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.  
2. Rozpočet združenia schvaľuje na príslušný kalendárny rok členská schôdza.  
3. Zdrojmi majetku združenia sú najmä:  

 príjmy z členských príspevkov,  
 dary, dotácie a granty od fyzických osôb a právnických osôb alebo orgánov 

verejnej správy,  
 príjmy z hospodárskej činnosti vykonávanej združením, ktorá je v súlade s týmito 

stanovami a neslúži zárobkovým cieľom združenia  
 podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa osobitných 

právnych predpisov  
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov financovania činnosti združenia je združenie 

oprávnené v doplnkovom rozsahu k záujmovej činnosti vykonávať podnikateľskú 
činnosť, ktorá bude súvisieť so zabezpečovaním cieľov, záujmov a poslania združenia 
a bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.  

5. Výnosy, ktoré združenie dosiahne z činnosti a z majetku, môžu byť použité výlučne na 
podporu stanovených cieľov združenia.    

 
Článok XII.  

Členské príspevky  
 

1. Riadny člen združenia je povinný prispievať na činnosť združenia platením členských 
príspevkov. Členské príspevky sa platia ako jednorazový vstupný členský príspevok pri 
vzniku účasti člena v združení a ročný členský príspevok. Vstupný členský príspevok je 
člen povinný uhradiť do troch dní odo dňa vzniku jeho členstva v združení.  

2. Ročný členský príspevok je člen povinný platiť každoročne najneskôr do 31. januára 
príslušného kalendárneho roka. V roku, v ktorom vznikne členstvo v združení, uhradí 
člen združenia pomernú časť členského príspevku zodpovedajúcu počtu začatých 
mesiacov kalendárneho roka, počas ktorých bol členom združenia.  
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3. Dočasný člen združenia platí členský príspevok za každý mesiac svojho členstva 
v združení a to do 25. dňa v mesiaci vopred. Dočasný člen zaplatí jednorazový vstupný 
príspevok, ktorý v prípade, ak sa stane riadnym členom združenia, už nie je povinný 
platiť opakovane.   

 
Článok XIII.  

Zánik združenia 
 

1. Združenie zaniká 
a. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 
b. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 
c. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní. 

2. O dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení občianskeho združenia s iným združením 
rozhoduje členská schôdza. Členská schôdza oznámi zánik združenia do 15 dní 
príslušnému ministerstvu. 

3. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.  
4. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa ust. § 70 – 75 Obchodného 

zákonníka.  
 

Článok XIV. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.  
2. Právne vzťahy týmito stanovami výslovne neupravené sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.  
 
 
 
V Ružomberku dňa 12. 08. 2016  
 
 

      
Mgr. Tatiana Sičáková, predseda  
    
 


