Stanovy občianskeho združenia: Hockey Ministries International - Slovakia
Časť I.
Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia:
Hockey Ministries International - Slovakia
1. Hockey Ministries International – Slovakia (ďalej len HMI - Slovakia) je
dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb podporujúcich rozvoj
ľadového hokeja a iných športov na území Slovenskej Republiky.
2. HMI – Slovakia je partnerskou organizáciou Hockey Ministries International so
sídlom v Kanade.
3. HMI - Slovakia má sídlo v Trnave: Oravné 8, 917 01 Trnava. Svoju pôsobnosť
vykonáva na území Slovenskej republiky.
4. Účelom HMI - Slovakia je všestranná podpora rozvoja najmä ľadového hokeja,
prípadne iných športov v SR, s osobitným dôrazom na podporu mládeže, najmä
žiackych kategórií v súlade s mravnými zásadami kresťanskej výchovy.
5. HMI Slovakia je založená ako občianske združenie s charakterom neziskovej
organizácie.
Časť II.
Členstvo
1. Členstvo v HMI – Slovakia je dobrovoľné
2. Členstvo v HMI – Slovakia môže byť:
a. Riadne
b. Pridružené
c. Čestné
3. Riadnym členom HMI - Slovakia sa môže stať každý, kto podporuje účel HMI –
Slovakia, vyjadrený v časti I., kto sa zaviaže držiavať stanovy organizácie a zaplatí
celoročné členské. Riadne členstvo musí potvrdiť výkonný výbor nadpolovičnou
väčšinou prítomných hlasov.
4. Výšku členského schvaľuje valné zhromaždenie.
5. Riadnym členom HMI – Slovakia sa tiež automaticky stáva každý dobrovoľník, ktorý
pracuje celoročne v orgánoch HMI Slovakia, alebo odpracoval celý turnus na podujatí
HMI Slovakia v trvaní minimálne 5 dní. A to bez povinnosti platenia členského. Toto
členstvo sa priznáva na obdobie jedného roka od dátumu začiatku podujatia.
6. Riadny člen má právo na zasadnutiach orgánov HMI Slovakia právo jedného
mandátneho hlasu.
7. Pridruženým členom HMI – Slovakia sa môže stať každý, kto podporuje účel HMI –
Slovakia, vyjadrený v časti I., kto sa zaviaže držiavať stanovy organizácie a platí
pravidelné členské príspevky vo výške a v termíne podľa rozhodnutia VZ HMI
Slovakia, alebo podľa aktuálne platnej tarify, do ktorej je pridružený člen zaradený.
Členské príspevky možno platiť denne, mesačne, štvrťročne, polročne. Prijatie za
pridruženého člena potvrdzuje výkonný výbor nadpolovičnou väčšinou prítomných
hlasov, na základe elektronickej, alebo písomnej prihlášky.
8. Pridružený člen nedisponuje hlasovacími právami, ale má právo poradného hlasu
a právo zúčastňovať sa na VZ HMI Slovakia.
9. Čestné členstvo sa udeľuje právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré poskytujú HMI
- Slovakia výnimočnú podporu, alebo preukazujú mimoriadne zásluhy v oblasti

podpory športu v SR. Čestné členstvo navrhuje výbor HMI - Slovakia a schvaľuje
valné zhromaždenie.
10. Čestný člen nedisponuje hlasovacími právami, ale má právo poradného hlasu a právo
zúčastňovať sa na VZ HMI Slovakia.
11. Všetci členovia HMI - Slovakia bez rozdielu kategórie majú právo kedykoľvek
členstvo ukončiť. Členstvo zaniká dňom, kedy došlo k písomnému oznámeniu o
ukončení členstva výkonnému výboru HMI - Slovakia. Zaplatený členský príspevok
sa nevracia. Členovia, ktorí uhradili členský príspevok však majú právo využiť
zvýhodnené služby až do konca príslušného obdobia.
12. Členstvo zaniká tiež vtedy, keď člen nezaplatí členský príspevok do 2 mesiacov od
uplynutia dátumu povinnosti platby členského, podľa článku II.3 stanov.
13. Valné zhromaždenie môže členstvo zrušiť tým členom HMI - SLOVAKIA, ktorí
svojím jednaním poškodzujú záujmy HMI - SLOVAKIA. V prípade vylúčenia
členstvo zaniká dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia.
Časť III.
Práva a povinnosti členov združenia
1. Člen má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti združenia
b) voliť a od 18 rokov byť volený do všetkých orgánov združenia
c) zúčastňovať sa na prerokovaní všetkých otázok na valnom zhromaždení HMI
- SLOVAKIA
d) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na ktorýkoľvek orgán
HMI - SLOVAKIA
e) byť informovaný o všetkých zmenách v HMI – SLOVAKIA
f) ak sa člen obráti na výkonný výbor so žiadosťou o informáciu týkajúcu sa
akejkoľvek oblasti činnosti HMI – Slovakia, výkonný výbor je povinný
požadovanú informáciu poskytnúť.
2. Povinnosti členov:
a) aktívne sa podieľať na činnosti HMI - SLOVAKIA
b) dodržiavať stanovy HMI - SLOVAKIA
c) konať v súlade s právnymi normami SR a stanovami HMI – SLOVAKIA
d) platiť členské príspevky
Časť IV.
Orgány HMI - SLOVAKIA a ich právomoci
1. Najvyšší orgán HMI - SLOVAKIA je Valné zhromaždenie. Valného zhromaždenia
má právo sa zúčastniť každý člen HMI - SLOVAKIA.
2. Valné zhromaždenie schvaľuje:
a) Stanovy a zásady hospodárenia HMI - SLOVAKIA, prípadne ich zmeny,
b) plán činnosti HMI – SLOVAKIA,
c) finančný rozpočet HMI – SLOVAKIA,
d) správu o činnosti HMI – SLOVAKIA,
e) zrušenie členstva v HMI – SLOVAKIA,
f) zánik HMI – SLOVAKIA.

3. Valné zhromaždenie volí:
a) prezidenta HMI Slovakia
b) Riaditeľa letného hokejového kempu
c) výkonný výbor HMI – SLOVAKIA,
d) revízora finančného hospodárenia HMI - SLOVAKIA.
4. K rozhodnutiu o záležitostiach uvedených v bodoch IV.2. a IV.3 je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov, okrem bodu IV.2.f) pre ktorý je
nutná troj štvrtinová väčšina hlasov prítomných členov.
5. Valné zhromaždenie zasadá najmenej jedenkrát za rok a zvoláva ho prezident HMI SLOVAKIA. Valné zhromaždenie je prezident povinný zvolať tiež v prípade, že o to
požiadajú členovia, ktorí majú najmenej jednu tretinu hlasov a to najneskôr do 30 dní
od doručenia požiadavky. Dôvodom zvolania môže byť len požiadavka na
prerokovanie niektorého z bodov v článku IV.2.a 3.
6. Prezident HMI - SLOVAKIA:
a) Zastupuje HMI - SLOVAKIA vo vonkajších vzťahoch. Je oprávnený konať
menom HMI - SLOVAKIA súlade s uznesením Valného zhromaždenia. Plní
funkciu prvého štatutárneho zástupcu združenia.
b) Zvoláva VZ a zúčastňuje sa zasadania výboru HMI - SLOVAKIA a zodpovedá
za činnosť HMI – SLOVAKIA.
c) Má podpisové právo.
6. Výkonným orgánom HMI - SLOVAKIA je výkonný výbor HMI - SLOVAKIA.
Schádza sa najmenej jeden krát ročne. Prácu výboru riadi prezident, alebo podľa
potreby a obsahu rokovania riaditeľ kempu. Výbor sa riadi vo svojej práci stanovami,
programom a uzneseniami Valného zhromaždenia.
7. Revízor finančného hospodárenia:
a) kontroluje ročný rozpočet HMI - SLOVAKIA
b) kontroluje správnosť vedenia pokladničného denníka
c) kontroluje čerpanie finančných prostriedkov z bankových účtov
d) v prípade zániku HMI - SLOVAKIA vypracuje správu o likvidite
e) predkladá revíznu správu valného zhromaždenia na schválenie najmenej 1x
ročne
Časť V.
Zásady hospodárenia HMI - SLOVAKIA
1. Hospodárenie HMI - SLOVAKIA sa bude riadiť podľa príslušných predpisov v
zmysle stanov ako neziskovej organizácie. HMI - SLOVAKIA môže vykonávať
hospodársku činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi SR, za účelom
dosiahnutia stanovených cieľov a skvalitnenia činnosti HMI - SLOVAKIA.
2. HMI - SLOVAKIA môže vydávať periodické a neperiodické publikácie, v rámci
propagácie svojej činnosti obstarávať reklamné predmety a obchodovať s nimi.
3. Výdavkami HMI - SLOVAKIA sú:

a) Všetky výdavky smerujúce na propagáciu, podporu a rozvoj činností HMI –
Slovakia definovaných v stanovách.
b) Výdavky na správu a riadenie HMI - SLOVAKIA
c) Úhrady za používané priestory a techniku
d) Úhrady členom HMI - SLOVAKIA za účasť na odborných podujatiach v SR a
v zahraničí súvisiacich s cieľmi združenia
e) Úhrady za vykonávanie pracovných výkonov pre HMI - SLOVAKIA
4. Finančné zdroje na činnosť HMI - SLOVAKIA sú:
a) Členské príspevky
b) Sponzorské príspevky materskej organizácie HMI
c) Dary, dotácie, a sponzorské príspevky
d) Vlastná hospodárska činnosť súvisiaca s propagáciou činnosti HMI - Slovakia
5. Pre nakladanie s finančnými prostriedkami HMI - SLOVAKIA platia nasledovné
pravidlá:
a) O jednorazovom použití finančných prostriedkov nad 4 000.- € rozhoduje
valné zhromaždenie
b) O nákupe a predaji hnuteľných, alebo nehnuteľných vecí a služieb od 150 do 4
000 .- € rozhoduje výkonný výbor HMI - SLOVAKIA
c) O nákupe a predaji hnuteľných, alebo nehnuteľných vecí a služieb do 150 .- €
rozhoduje prezident HMI - SLOVAKIA.
Časť VI.
Záverečné ustanovenia
1. Volebné obdobie všetkých volených orgánov HMI - SLOVAKIA je 3 ročné.
2. Na zrušenie HMI - SLOVAKIA je potrebný súhlas trojštvrtinovej väčšiny hlasov
všetkých členov HMI - SLOVAKIA. Zrušenie a likvidáciu realizujú likvidátori,
ktorých určí Valné zhromaždenie.
Tieto stanovy boli schválené dňa: 29. januára 2016 na valnom zhromaždení HMI –
SLOVAKIA v Trenčíne.

Prezident HMI - SLOVAKIA

