S TAN O V Y
Slovenská federácia karate a bojových umení

Hlava I - Základné ustanovenia
Čl. 1

Slovenská federácia karate a bojových umení ( ďalej len Federácia ) je dobrovoľné združenie klubov,
krúžkov, záujmových skupín a jednotlivcov ( amatérov i profesionálov ) pôsobiacich v oblasti karate a
iných bojových umení na území Slovenskej republiky.

Čl. 2

Federácia je nepolitická organizácia, ktorá zastupuje, organizuje, propaguje a ochraňuje záujmy
všetkých svojich členov v karate a bojových umeniach.
Všestranne podporuje a organizuje šport detí a mládeže. Bojuje aktívne proti použitiu dopingu, omamných
a návykových látok.

Čl. 3

Federácia sa hlási k členstvu a spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Slovenským zväzom
telesnej kultúry a ostatnými organizáciami karate resp. iných bojových umení pôsobiacimi na území
Slovenskej republiky.
Aktívne spolupracuje so štátnym orgánom zabezpečujúcim riadenie športu a štátnej športovej politiky.
Zabezpečuje reprezentáciu Slovenska v medzinárodných organizáciách, v ktorých je členom.

Čl. 4

Federácia sa hlási k spolupráci so Svetovou konfederáciou karate, Európskou a Svetovou federáciou Goju
ryu karate a s ďalšími medzinárodnými organizáciami podporujúcimi rozvoj karate, bojových umení,
športu, priateľstva mládeže a boja za mier.

Čl. 5

Federácia bude spolupôsobiť na vytvorení celoslovenského orgánu karate, ktorý bude reprezentovať
Slovensko navonok.

Hlava II - Všeobecné ustanovenia
Čl. 6

Názov organizácie je Slovenská federácia karate a bojových umení.

Čl. 7

Sídlom organizácie je Bratislava, Lamačská 111, PSČ: 841 03

Čl. 8

Všetci členovia, všetky druhy bojových umení a predsedovia ďalších komisií a všetkých koordinačných
orgánov majú rovnaké práva a povinnosti a môžu kedykoľvek z Federácie vystúpiť.

Čl. 9

Práva člena:
• využívať všetky formy činnosti Federácie a jej zariadenia
• žiadať ochranu svojich práv a záujmov zo strany Federácie
• voliť a byť volený do všetkých funkcií a orgánov
• otvorene vyjadrovať svoje názory a žiadať odpovede na otázky, podnety a návrhy
• mať možnosť nahliadnuť do akejkoľvek dokumentácie Federácie
• byť prítomný na rokovaní orgánu, ktorý prerokováva jeho činnosť

Čl. 10

Povinnosti člena:
•
•
•
•
•

Čl. 11

dodržiavať stanovy Federácie a riadiť sa pokynmi zvolených orgánov Federácie
platiť členské príspevky
riadne, čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade so záujmami členov a cieľmi Federácie
dodržiavať zásady etiky karate a bojových umení
ochraňovať a propagovať oprávnené záujmy Federácie v súlade s jej stanovami a cieľmi

Pri porušení stanov Federácie, odsúdení súdom Slovenskej republiky alebo porušení základných
etických noriem a morálnych princípov môže byť člen vylúčený z Federácie. O vylúčení rozhoduje na
návrh Prezidentskej rady Konferencia.

Hlava III - Štruktúra organizácie
Čl. 12

Konferencia členov je najvyšším orgánom Federácie. Rozhoduje o všetkých základných dokumentoch,
schvaľuje správy o činnosti orgánov, hospodárení a revízne správy, volí a odvoláva prezident, predsedu,
Prezidentskú radu, revíznu komisiu. Rozhoduje o vstupe, výstupe a združení s inými organizáciami.
Každý člen Federácie má právo a povinnosť vyslať na Konferenciu jedného zvoleného zástupcu.

Čl. 13

Konferencia sa schádza na základe:
• rozhodnutia Prezidentskej rady
• žiadosti aspoň 20% členskej základne
• žiadosti niektorého bojového umenia,
minimálne však 1x ročne.

Čl. 14

Konferencia a všetky orgány Federácie sú uznášania schopné, keď je prítomná nadpolovičná väčšina
členov. Uznesenia sú schválené, keď ich odhlasuje nadpolovičné väčšina prítomných. O spôsobe
(aklamácia, tajne ) rozhoduje Konferencia.
V prípade, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina sa čaká jednu hodinu. Potom pokračuje rokovanie
Konferencie (orgánov) s počtom účastníkov, ktorí sú prítomní.

Čl. 15

Základné jednotky - členovia ( klub, oddiel, krúžok, skupina, jednotlivec ) si svoju vnútornú štruktúru,
organizáciu činnosti, hospodárenie a právne postavenie riešia vo svojej výhradnej kompetencii, pri
dodržiavaní základných demokratických princípov štruktúry a činnosti jednotky alebo bojového umenia.

Čl. 16

Základné jednotky si môžu pre koordináciu činnosti vytvoriť územné riadiace orgány s delegovanými
právomocami, podliehajúce organizačne výkonným aj riadiacim orgánom Federácie.
( Riadiace orgány sú: Konferencia, Prezidentská rada / výkonné orgány sú komisie a rady ).

Čl. 17

Prezident Federácie reprezentuje Federáciu, koná v jej mene a zastupuje Federáciu navonok, podpisuje
základné dokumenty.
Riadi zasadnutie Prezidentskej rady a vedie jej činnosť a je jej členom.
Prezident je volený na trojročné funkčné obdobie.

Čl. 18

Prezidentskú radu tvoria
• prezident
• predseda
• viceprezidenti
• generálny sekretár

Čl. 19

Prezidentská rada je volená na trojročné obdobie. Zabezpečuje realizáciu uznesení Federácie a riadi jej
činnosť. Riadi činnosť jednotlivých komisií. Zasadá podľa potreby, najmenej 4x ročne.
Na zasadnutia prizýva predsedov a členov komisií a iných členov Federácie podľa prerokovávanej
problematiky a podľa potreby.

Čl. 20

Predseda zastupuje a reprezentuje Federáciu a podpisuje základné dokumenty. Je podriadený prezidentovi.

Čl. 21

Viceprezidenti v prípade poverenia a neprítomnosti prezidenta alebo predsedu zastupujú prezidenta
a riadia Prezidentskú radu.

Čl. 22

Generálny sekretár:
• riadi prácu sekretariátu
• zastupuje Federáciu na operatívnych rokovaniach športových orgánov
• koordinuje prácu rád a komisií

Čl. 23

Federácia si zriaďuje pre karate nasledujúce orgány:
kolégium danov, hospodársku komisiu, medzinárodnú komisiu, športovo-technickú komisiu, trénerskometodickú komisiu, rozhodcovskú komisiu resp. iné komisie ako napr. komisiu zdravotnú, komisiu
mládeže, organizačno-informačnú komisiu a propagačnú komisiu.
Náplň činnosti, zloženie a spôsob práce týchto orgánov je súčasťou programových zásad a záverov
Konferencie. Ich vedením môžu byť poverení aj členovia Prezidentskej rady.
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HLAVA IV - Hospodárenie organizácie
Čl. 24

Federácia pracuje na báze samofinancovania, podľa vlastného rozpočtu a s vlastným korunovým a
devízovým účtom.

Čl. 25

Majetok Federácie tvoria:
• finančné prostriedky
• nemovitosti
• inventár
• majetok hospodárskych a účelových zariadení ( v prípade ich vzniku )
• majetok iných organizácií, ktorý bol Federácii daný do užívania

Čl. 26

Príjmy Federácie tvoria
• členské príspevky
• dotácie štátnych orgánov riadiacich šport
• podiel z poriadania súťaží ( vstupné a štartovný poplatok )
• podiel zo skúšobných poplatkov
• poplatky za účasť na školeniach, seminároch a sústredeniach
• dary a subvencie
• reklama a inzercia
Federácia financuje svoje aktivity vlastnou podnikateľskou činnosťou:
• reklamná a propagačná činnosť
• sprostredkovateľská v oblasti športu a reklamy
• maloobchodná činnosť so športovým tovarom
• organizovanie športových podujatí, kurzov a činnosti športových inštruktorov

Čl. 27

Výdavky Federácie tvoria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čl. 28

súťažná činnosť
schôdzová a organizačná činnosť
informačná a propagačná
medzinárodné styky
dotácie súťaží
školenia, semináre, doškoľovania, sústredenia
skúšobná činnosť
investície, hospodárske podnikanie
iné

Hospodárenie Federácie riadi hospodárska komisia, ktorá vypracováva návrh rozpočtu, správu
o hospodárení a polročnú informáciu o ekonomickej situácii a po schválení Prezidentskou radou ju
predkladá Konferencii.

HLAVA V - Kontrolný orgán
Čl. 29

Federácia si zriaďuje Revíznu komisiu na kontrolu hospodárenia, ktorá podlieha len Konferencii.
Pravidelne a podľa potreby vykonáva kontrolu hospodárenia Federácie a jej orgánov a správu predkladá
Konferencii. Rieši námety, sťažnosti a dotazy k problematike hospodárenia Federácie a informuje o
výsledku iniciátorov, Prezidentskú radu a Konferenciu.

Čl. 30

Zástupcovia Revíznej komisie sa môžu zúčastniť rokovaní Prezidentskej rady a majú právo poradného
hlasu.
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HLAVA VI - Záverečné ustanovenia
Čl. 31

Symbolika Federácie - Federácia si zriaďuje vlastnú symboliku vychádzajúcu z tradície karate, Goju
Ryu a slovenského národa.

Čl. 32

Ostatné bojové umenia si riešia svoju vnútornú štruktúru vo svojej zvrchovanej kompetencii a podajú len
informáciu Prezidentskej rade.
Pre založenie iného bojového umenia musí byť na pôde Federácie združených najmenej 5 členov.

Čl. 33

Právnickými osobami sú:
• Federácia ako záujmová organizácia
• základné jednotky a
• iné orgány podľa rozhodnutia Konferencie

Čl. 34

Oficiálne podpisové právo za Federáciu majú:
• prezident
• predseda
• generálny sekretár
• viceprezidenti – vždy dvaja spolu

Čl. 35

Vznik, zmenu Stanov, zlúčenie s inými organizáciami a zánik organizácie schvaľuje Konferencia.
Konferencia v prípade rozhodnutia o zániku organizácie menuje likvidátora ( likvidačnú komisiu ).
Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia
Konferencie. Zánik organizácie treba ohlásiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Čl. 36

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom 15. 10. 2005 rozhodnutím o pokračovaní činnosti Slovenskej
federácie karate a bojových umení.

V Bratislave 15. 10. 2005

Ing. František Komora
prezident
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