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S t a n o v y  

športového klubu  

Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o.z. 

schválených Radou zakladajúcich členov tohto občianskeho združenia dňa 04.09.2020 

 

Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 

1.1 Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o.z. (ďalej len "združenie") je právnická osoba, 
ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. 

1.2 Skrátený názov združenia je Barani Banská Bystrica. Skrátený názov združenia je používaný 
najmä na identifikáciu združenia pre účely a počas športového súťaženia.  

1.3 Sídlom združenia je Hronské predmestie 4, Banská Bystrica, 974 01, Slovenská republika. 

1.4 Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o 
združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  

1.5 Združenie je športovým klubom podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z.z o športe a zmene a doplnení 
iných zákonov (ďalej len “ZoŠ”). 

1.6 Združenie je založené na dobu neurčitú. 

1.7 Webovým sídlom združenia je http://www.barani.sk/.  

1.8 Symbolom združenia je logo s úplným názvom “Barani – Hokejová škola Michala 
Handzuša, o.z.”  a logo so skráteným názvom “Barani”. 

Článok II. 
Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele združenia 

2.1 Združenie bolo založené ako právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania najmä 
fyzických osôb pri športovej činnosti na území Slovenskej republiky.  

2.2 Poslaním združenia vo vrcholovom športe je 

(a) zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie športového klubu zloženej  

(i) z jednotlivcov- profesionálnych športovcov,  

(A) v slovenských športových súťažiach v ľadovom hokeji, 

(B) v medzinárodných športových súťažiach v ľadovom hokeji, 

(ii) z jednotlivcov- talentovaných športovcov 

(A) v slovenských športových súťažiach v ľadovom hokeji, 

(B) v medzinárodných športových súťažiach ľadovom hokeji, 

(iii) z družstiev  

(A) v slovenských športových súťažiach v ľadovom hokeji, 
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(B) v medzinárodných športových súťažiach v ľadovom hokeji, 

(iv) podpora a rozvoj ľadového hokeja na území Slovenskej republiky vo 
vrcholovom športe profesionálnych športovcov a talentovaných športovcov s 
osobitným dôrazom na podporu a rozvoj v ľadovom hokeji detí a mládeže a 
podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.  

(b) Poslaním združenia v športe pre všetkých je 

(i) podpora a rozvoj ľadového hokeja na území Slovenskej republiky  

(A) s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj v ľadovom hokeji detí a 
mládeže  

(B) podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.  

(c) Napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem.  

Článok III. 
Hlavné činnosti združenia  

3.1 Hlavné činnosti združenia sú aktivity združenia vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na 
zodpovednosť združenia, ktorými sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem, a ktoré 
nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy 
vytvorené hlavnými činnosťami združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov 
združenia a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených. 

3.2 Medzi hlavné činnosti združenia patrí najmä: 

(a) vytvárať ekonomické, materiálno - technické, personálne a odborné podmienky na 
realizáciu činností združenia, 

(b) zabezpečovať činnosti všetkých mládežníckych hokejových družstiev - prípraviek a 
športových hokejových tried v majstrovských a nemajstrovských súťažiach ako aj 
tréningového procesu, 

(c) podporovať výchovu a vzdelávanie v mládežníckom ľadovom hokeji, 

(d) organizovanie športových podujatí pre svojich členov a pre ostatných záujemcov, 

(e) organizovanie a zabezpečenie účasti členov a iných združením určených osôb na 
domácich a medzinárodných športových súťažiach a podujatiach, 

(f) spolupracovať so školami, športovými klubmi, výchovnými a záujmovými 
organizáciami a inštitúciami, najmä na zainteresovaní detí a mládeže do ľadového 
hokeja, 

(g) propagácia športovej činnosti, 

(h) reprezentovať záujmy členov združenia v spoločnosti, najmä v hnutí ľadového hokeja 
na území Slovenskej republiky, 

(i) podieľať sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za 
účelom podnikania (napr. nadácií), pri podpore verejnoprospešných účelov 
zameraných na ľadový hokej, jeho propagáciu a rozvoj, 

(j) zabezpečovať finančné zdroje za účelom realizácie cieľov združenia formou 
organizovania spoločenských podujatí podporujúcich účel a hlavné činnosti združenia, 
predaja vstupeniek na tieto podujatia, ako aj predaja pripomienkových a pamätných 



 

 

3 

predmetov, suvenírov, pohľadníc, audio a video nosičov a nahrávok, ako aj 
akýchkoľvek iných predmetov, tovarov, alebo služieb, ktoré sú prepojené s činnosťou 
združenia (ako napr. hokejky, dresy, korčule, tričká, čiapky a iné druhy odevov alebo 
pomôcky používané pri hokeji alebo pri tréningovom procese), 

(k) zabezpečovať finančné zdroje športovou a podnikateľskou činnosťou za účelom 
realizácie cieľov združenia, 

(l) zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k ľadovému hokeju. 

3.3 V záujme dosahovania cieľov uvedených v článku 2 a 3 a vytvárania vlastných zdrojov na ich 
pokrytie môže združenie v súlade so všeobecne záväznými predpismi vykonávať v doplnkovom 
rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti aj podnikateľskú činnosť, súvisiacu s hlavnými 
aktivitami združenia. Podnikateľskú činnosť predstavuje: 

(a) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,  

(b) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 

(c) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 

(d) organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 

(e) výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied, 

(f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 

(g) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

(h) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 

(i) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 

(j) vydavateľská činnosť, 

(k) administratívne služby, 

(l) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 
služieb spojených s prenájmom, 

(m) prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení. 

 

Článok IV. 
Členstvo v združení, vzťahy v združení a reprezentovanie združenia navonok  

4.1 Členstvo v združení je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo 
zaniká rozhodnutím príslušného orgánu združenia.    

4.2 Členstvom v združení člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným 
pravidlám združenia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách ako aj rozhodnutiach príslušných 
orgánov združenia vydaným v súlade s nimi. Práva a povinnosti členov môžu byť okrem týchto 
stanov upravené aj ďalšími predpismi združenia.  

4.3 Združenie vyberá v súlade s § 9 ods. 1 ZoŠ ročný členský príspevok na svoju činnosť od členov 
združenia. Členovia uhrádzajú členské za účelom financovania hlavných činností združenia. 
Jeho výška ako aj obdobie, za ktoré sa platí, je určovaná na ročnej báze správnou radou 
združenia (ďalej len „Správna rada“).     



 

 

4 

4.4 Každý člen združenia je povinný dbať na dobré meno združenia a zdržať sa akýchkoľvek 
konaní, ktoré by ho mohli poškodiť. Združenie zabezpečuje dodržiavanie pravidiel Svetového 
antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných 
opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a 
rozhodnutí a tieto negatívne javy združenie považuje ako závažné disciplinárne previnenia v 
rozpore s poslaním združenia.  

4.5 Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť. 
Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena vystupujúceho zo združenia povinnosti vyrovnať 
svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo členom združenia. 

Článok V. 
Členovia združenia  

5.1 Združenie má (i) zakladajúcich členov a (ii) individuálnych členov združenia.  

5.2 Zakladajúci člen združenia je fyzická alebo právnická osoba, ktorá po jeho vzniku zásadným 
spôsobom prispela k ďalšiemu rozvoju združenia. 

5.3 Individuálny člen združenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva v združení a jeho prostredníctvom 
športovú činnosť vrátane súťaže ako športovec alebo športový odborník.    

5.4 Ak tieto stanovy neustanovujú inak, vznikom ani zánikom príslušnosti fyzickej osoby k 
združeniu ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ automaticky nevzniká ani 
nezaniká členstvo v združení.  

Článok VI. 
Zakladajúci členovia združenia 

6.1 Zoznam zakladajúcich členov združenia vrátane ich mena, priezviska, dátumu narodenia tvorí 
prílohu týchto stanov. 

6.2 Zakladajúci člen združenia môže byť i fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré bola za 
zakladajúceho člena združenia prijatá po vzniku združenia jednohlasne všetkými ostatnými 
zakladajúcimi členmi združenia existujúcimi v momente ich prijatia.  

6.3 Práva a povinnosti zakladajúcich členov združenia môže osobitne upraviť interný predpis 
schválený Radou zakladajúcich členov združenia.  

6.4 Fyzickej osobe členstvo v združení ako zakladajúceho člena združenia zaniká: 

(a) smrťou, 

(b) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 

(c) písomným vzdaním sa členstva v združení ako zakladajúceho člena, ktoré je riadne 
doručené združeniu. 

6.5 Právnickej osobe členstvo v združení ako zakladajúceho člena združenia zaniká: 

(a) zánikom právnickej osoby, 

(b) písomným vzdaním sa členstva v združení ako zakladajúceho člena, ktoré je riadne 
doručené združeniu. 

6.6 Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú dňom jeho 
doručenia združeniu. 
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Článok VII. 
Individuálni členovia združenia 

7.1 Individuálni členovia združenia môžu byť iba fyzické osoby, najmä športoví odborníci a 
športovci vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú v združení a jeho 
prostredníctvom športovú činnosť vrátane súťaže v zmysle § 3, písm. g) ZoŠ.    

7.2 O vzniku a pozastavení členstva individuálneho člena v združení rozhoduje Správna rada.  

7.3 Členstvo v združení je na dobu neurčitú. 

7.4 Ku vzniku členstva je žiadateľ povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími 
listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí Správna rada. 

7.5 Podmienky vzniku členstva individuálneho člena združenia sú nasledovné: 

(a) vek aspoň päť (5) rokov, 

(b) súhlas s dodržiavaním stanov a interných predpisov združenia,  

(c) uhradenie členského príspevku v zmysle požiadaviek interného predpisu združenia, 

(d) súhlas Správnej rady.  

7.6 Správna rada upraví osobitným interným predpisom podrobnejšie podmienky vzniku členstva, 
výšku ročného členského a lehoty na jeho zaplatenie ako aj práva a povinnosti individuálnych 
členov. 

7.7 Ak už nevznikla skôr, vznikom individuálneho členstva v združení vzniká príslušnosť fyzickej 
osoby k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ.   

7.8 Členstvo individuálneho člena združenia je automaticky pozastavené nezaplatením členského 
príspevku riadne a včas.  

7.9 Členstvo individuálneho člena združenia zaniká: 

(a) smrťou, 

(b) písomným vzdaním sa členstva v združení ako individuálneho člena, ktoré je riadne 
doručené združeniu, 

(c) zánikom združenia, 

(d) rozhodnutím Rady zakladajúcich členov združenia pre závažné disciplinárne 
previnenie fyzickej osoby podľa čl. 4, ods. 6 týchto stanov, ktoré je v rozpore s 
poslaním združenia.   

7.10 Zoznam individuálnych členov združenia vrátane ich osobných údajov vedie Správna rada v 
rozsahu podľa príslušných právnych predpisoch.   

Článok VIII. 
Osoby s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia 

8.1 Zoznam osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia vrátane ich osobných 
údajov vedie Správna rada v rozsahu podľa príslušných právnych predpisoch.   
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Článok IX. 
Orgány združenia 

9.1 Orgány združenia sú Rada zakladajúcich členov združenia a Správna rada.  

9.2 Orgánom združenia je i Kontrolór, ak je jeho zriadenie nevyhnutné podľa príslušných právnych 
predpisov. 

Článok X. 
Rada zakladajúcich členov združenia 

10.1 Rada zakladajúcich členov združenia (ďalej len “Rada”) je najvyšším orgánom združenia. 

10.2 Radu tvoria všetci zakladajúci členovia združenia a jej riadne zasadnutie sa uskutočňuje 
najmenej raz za rok. Zo zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, pričom každý zakladajúci člen 
združenia má jeden hlas. 

10.3 Zasadnutie Rady zvoláva predseda Správnej rady pozvánkou v elektronickej podobe, ktorá 
musí obsahovať program rokovania, deň, miesto a čas jej konania. Predseda Správnej rady 
zvolá zasadanie Rady, ak o to požiada najmenej nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov 
alebo ak to pokladá za nevyhnutné na zabezpečenie záujmov a činnosti združenia.  

10.4 Zasadanie Rady je uznášaniaschopné ak sa zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. 

10.5 Na zabezpečenie efektívnej činnosti Rady môže Rada prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia, 
a to vo forme hlasovania pomocou prostriedkov komunikačnej techniky (napr. prostredníctvom 
elektronickej pošty, konferenčného hovoru, videokonferencie alebo s použitím inej 
telekomunikačnej techniky umožňujúcej spojenie na diaľku v reálnom čase) (ďalej len 
„hlasovanie per rollam“). Hlasovanie per rollam navrhuje predseda Správnej rady. Rada je 
uznášaniaschopná, ak sa hlasovania per rollam zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, 
pričom zároveň platí, že hlasujúci členovia Rady sa považujú za prítomných. Predkladaný 
návrh je schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov 
Rady. Bližšie podmienky hlasovania per rollam Rady upraví osobitný interný predpis, ktorý na 
návrh Správnej rady schváli Rada. 

10.6 Rozhodnutie Rady nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak. 

10.7 Rada rozhoduje o: 

(a) schvaľovaní stanov, ich zmien a doplnkov, 

(b) vymenovaní a odvolaní členov Správnej rady, 

(c) vylúčení individuálneho člena zo združenia, 

(d) schvaľovaní strategického plánu združenia, rozpočtu združenia ako aj iných správ 
súvisiacich s hospodárením združenia, 

(e) zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením, dobrovoľným rozpustením, 
ako aj o jeho zániku, 

(f) vykonávaní kontrole hospodárenia združenia, dodržiavania stanov a vnútorných 
predpisov a to aj v prípade ustanovenia Kontrolóra, 

(g) schvaľovaní interných dokumentov týkajúcich sa organizácie tréningového procesu, 
organizácie náborového procesu, etických pravidiel, spolupráce s partnermi 
a sponzormi združenia ako aj o akýchkoľvek iných interných dokumentoch, ktoré 
pokladá za nevyhnutné alebo vhodné pre zabezpečenie činnosti združenia, pričom 
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individuálni členovia združenia sú povinní postupovať v súlade so schválenými 
pravidlami. 

(h) akýchkoľvek iných dôležitých otázkach o ktorých nerozhoduje Správna rada. 

10.8 Na prijatie rozhodnutia Rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov, pričom 
na hlasovanie o bodoch podľa článku 10.7 (a), (b), (e) a (g) stanov združenia je potrebný súhlas 
dvoch tretín všetkých členov Rady. 

10.9 V odôvodnených prípadoch, ak prichádza k závažnému poškodzovaniu záujmov združenia zo 
strany zakladajúceho člena združenia, môže Rada za podmienky súhlasu všetkých ostatných 
zakladajúcich členov združenia prijať rozhodnutie o jeho vylúčení. 

10.10 V prípade, ak Michal Handzuš prestane byť členom Rady, ostatní členovia Rady ako aj členovia 
Správnej rady majú povinnosť zabezpečiť do dvoch mesiacoch odo dňa ukončenia jeho členstva 
v združení (i) zmenu názvu združenia, (ii) nepoužívanie jeho mena v komunikácii s tretími 
stranami alebo individuálnymi členmi a (iii) ukončiť používanie, predaj alebo nakladanie 
s akýmikoľvek predmetmi, kde je uvedené jeho meno, iniciály alebo podobizeň.   

Článok XI. 
Správna rada 

11.1 Správna rada je výkonným orgánom združenia a ako celok zodpovedá za svoju činnosť Rade. 
Správna rada sa skladá z troch (3) členov, predsedu Správnej rady a dvoch podpredsedov 
Správnej rady. 

11.2 Členom Správnej rady môže byt' fyzická osoba, ktorá môže byť zároveň zakladajúcim členom 
združenia. Fyzická osoba môže vykonávať mandát člena správnej rady ak je staršia ako 18 
rokov a je spôsobilá na právne úkony. 

11.3 Jednotlivých členov Správnej rady volí Rada a to na funkčné obdobie štyroch rokov, pričom 
rozhoduje o tom koho menuje do funkcie predsedu a koho do funkcie podpredsedov. Člen 
Správnej rady môže byť odvolaný kedykoľvek počas svojho funkčného obdobia Radou, pričom 
Rada musí odôvodniť prijatie tohto rozhodnutia.   

11.4 Pokiaľ tieto stanovy predpokladajú, že niektoré úkony vykoná alebo budú adresované 
predsedovi Správnej rady a tento nebol ustanovený je možné aby takýto úkon vykonal alebo 
bol adresovaný podpredsedovi Správnej rady. 

11.5 V mene združenia koná predseda Správnej rady samostatne. Podpredsedovia Správnej rady 
môžu konať v mene združenia každý samostatne len ak hodnota transakcie nepresahuje 5.000,- 
EUR, v ostatných transakciách môžu konať len spolu s predsedom Správnej rady, pričom 
rozhodnutie o prijatí individuálnych členov môže urobiť každý člen Správnej rady samostatne.  

11.6 Do pôsobnosti Správnej rady patrí: 

(a) vystupovať v mene združenia, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach 
s  tretími osobami, 

(b) zabezpečovať efektívne fungovanie združenia za účelom naplnenia poslania a cieľov 
združenia vykonávaním hlavných činností združenia, 

(c) viesť aktuálny zoznam členov združenia a osôb s príslušnosťou k združeniu v zmysle 
§ 8, ods. 3 ZoŠ,   

(d) pripraviť návrh strategického plánu združenia a rozpočtu združenia a predložiť ho 
Rade, 
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(e) realizovať rozhodnutia prijaté Radou, 

(f) dohliadať na prácu/činnosť športových odborníkov a športovcov s príslušnosťou 
k združeniu, 

(g) rozhodovať o podmienkach členstva v združení ako aj výške členského poplatku, 

(h) rozhodovanie o vzniku a pozastavení členstva v združení, 

(i) pripraviť návrh interných predpisov združenia na schválenie Radou a navrhovať po ich 
schválení prípadné nevyhnutné následné zmeny pre Radu, 

(j) vydávať schválené interné predpisy združenia. 

11.7 Zasadnutia Správnej rady zvoláva predseda Správnej rady. Ak po uplynutí jedného roka od 
konania posledného zasadnutia nezvolá predseda Správnej rady nové zasadnutie, zvolá ho 
Kontrolór. Zasadanie je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Pri 
hlasovaní má každý člen Správnej rady jeden hlas. Na platné rozhodnutie Správnej rady je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jeho členov, pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené 
inak. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Správnej rady. 

11.8 Rovnako ako aj Správna rada môže prijímať rozhodnutia prostredníctvom hlasovania per 
rollam. Hlasovanie per rollam navrhuje predseda Správnej rady. Správna rada je uznášania 
schopná ak sa hlasovania per rollam zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov, pričom zároveň 
platí, že hlasujúci členovia Správnej rady sa považujú za prítomných. Bližšie podmienky 
hlasovania per rollam upraví Správna rada osobitným interným predpisom na základe 
predchádzajúceho schválenia Radou. 

11.9 Členstvo v Správnej rady zaniká: 

(a) uplynutím funkčného obdobia, 

(b) odstúpením (vzdaním sa funkcie), 

(c) odvolaním, alebo 

(d) smrťou. 

Článok XII. 
Kontrolór združenia 

12.1 Ak združenie spĺňa zákonné požiadavky na ustanovenie Kontrolóra, združenie zriadi a 
rozhodnutím Rady obsadí funkciu Kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. 

Článok XIII. 
Základné princípy hospodárenia združenia 

13.1 Združenie má účtovné obdobie kalendárny rok. 

13.2 Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov združenia za priebeh jedného 
účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané.  

13.3 Združenie hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok. 

13.4 Správna rada predkladá Rade združenia každoročne najneskôr do konca júna príslušného 
kalendárneho roka správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje najmä: 

(a) zmeny stanov a iných predpisov združenia, 
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(b) zmeny v zložení orgánov združenia, 

(c) prehľad vykonávaných činností a projektov, 

(d) prehľad dosiahnutých športových výsledkov, 

(e) správu o hospodárení združenia za predchádzajúce účtovné obdobie,  

(f) ročnú účtovnú závierku združenia za predchádzajúce účtovné obdobie, 

(g) návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty, 

(h) daňové priznanie združenia za predchádzajúce účtovné obdobie, ak združenie bolo 
povinné ho podať.  

13.5 Ak združenie spĺňa podmienky uvedené v § 9, ods. 4 ZoŠ, zostaví v zmysle § 9, ods. 5 ZoŠ 
výročnú správu a nechá ju overiť spolu s ročnou účtovnou závierkou audítorom.   

Článok XIV. 
Príjmy združenia a výdavky združenia 

14.1 Príjmy združenia tvoria najmä:  

(a) členské príspevky, 

(b) príspevky od iných občianskych združení,  

(c) dary, 

(d) výchovné za prestupy športovcov do iného športového klubu, 

(e) príjmy za vstupy na športové podujatia organizované združením,    

(f) príjmy zo zmlúv o reklame,  

(g) príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, 

(h) príjmy z inej zárobkovej činnosti združenia,  

(i) sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe,  

(j) príspevok od národného športového zväzu v ľadovom hokeji z príspevku uznanému 
športu,  

(k) dotácie z rozpočtu verejnej správy, 

(l) príspevok na národný športový projekt,  

(m) príspevok na športový poukaz.  

14.2 Výdavky združenia sú najmä na:  

(a) zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie športového klubu, 

(b) zabezpečenie účasti športovej reprezentácie športového klubu na športových súťažiach,  

(c) podporu a rozvoj ľadového hokeja, 

(d) zabezpečenie organizovania súťaží v ľadovom hokeji a iných s ľadovým hokejom 
súvisiacich podujatí, 

(e) profesionálnych športovcov,  

(f) výdavky na športových odborníkov,    

(g) príspevky združenia talentovaným športovcom,  

(h) príspevky združenia aktívnym športovcom,  
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(i) dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti 
manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v 
športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti združenia 
podľa § 8 ods. 6 ZoŠ,   

(j) na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocujú existujúci majetok a práva združenia 
vrátane následného maloobchodného predaja týchto tovarov a služieb,  

(k) iné výdavky.  

Článok XV. 
Účty združenia vedené v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 

15.1 Združenie zriadi osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov.  

15.2 Združenie zriadi osobitný bankový účet na prijímanie prostriedkov zo zmlúv o sponzorstve v 
športe. Údaje o tomto účte budú bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám 
spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.   

Článok XVI. 
Zrušenie a zánik združenia 

16.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Rady alebo zlúčením s 
iným združením, pri ktorých sa vyžaduje súhlas dvoch tretín všetkých členov Rady.  

16.2 Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky alebo súdu o jeho rozpustení. 

16.3 V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a)/ 
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Rada určí 
likvidátora združenia. 

16.4 Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. 

16.5 V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia Rady určený 
likvidátor likvidáciu majetku združenia v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného 
zákonníka s použitím § 13 zákona č. v súlade so zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v znení neskorších predpisov. 

16.6 V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, 
aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak 
Rada nerozhodne inak. 

16.7 Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s 
likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia na základe rozhodnutia Rady. 

16.8 Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od 
ukončenia likvidácie. 

16.9 Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

Článok XVII. 
Účinnosť 

17.1 Tieto stanovy boli prerokované a schválené Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o. 
z. podľa jeho pôvodných stanov dňa 04.09.2020 a nadobúdajú účinnosť dňa 04.09.2020.  

 


