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STANOVY VÝCHODOSLOVENSKÉHO TENISOVÉHO ZVÄZU

Článok I.
Názov, charakteristika a sídlo
1.

2.
3.
4.
5.

Východoslovenský tenisový zväz (ďalej len VsTZ) je nezávislým občianskym združením,
založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v ktorom sa združujú tenisové
kluby, oddiely, združenia, iné právnické osoby, zaoberajúce sa tenisovou problematikou a
fyzické osoby s pôsobnosťou na území regiónu, ktorý tvorí územie Košického a Prešovského
samosprávneho kraja (ďalej len región).
VsTZ je samostatnou právnickou osobou – športovým zväzom v zmysle ustanovení Zákona
o športe č. 440/2015 Z.z., nezávislou na politických stranách a hnutiach.
VsTZ je členom Slovenského tenisového zväzu (ďalej len STZ).
VsTZ je založený na dobu neurčitú.
Sídlom VsTZ sú Košice, mestská časť Košice – Sever, PSČ 040 01, Vodárenská 15.

Článok II.
Poslanie a úlohy VsTZ
1.
2.

Poslaním VsTZ je poskytovať všestrannú starostlivosť o rozvoj tenisového športu v regióne,
vytvárať podmienky na jeho rozvoj v regióne a ochraňovať záujmy subjektov, ktoré združuje.
Na plnenie tohto poslania VsTZ vykonáva najmä tieto hlavné úlohy:
a. zabezpečuje kontakty s orgánmi alebo organizáciami v regióne v záujme uplatňovania
záujmov VsTZ,
b. spolupracuje so STZ,
c. organizuje a riadi tenisové súťaže v regióne,
d. zabezpečuje reprezentáciu regiónu,
e. podporuje rozvoj tenisového športu v regióne vo všetkých kategóriách (dospelí,
deti a mládež),
f. zabezpečuje odborné vzdelávanie trénerov a rozhodcov alebo aj iných špecializovaných
skupín členskej základne,
g. vydáva predpisy, podľa ktorých sa riadi činnosť v rámci VsTZ, ktoré sú v súlade s predpismi
STZ,
h. pomáha zabezpečovať materiálno-technický rozvoj členských klubov a poskytuje
metodickú pomoc tenisovému hnutiu v rámci regiónu,
i. zabezpečuje propagáciu tenisu v regióne,
j. vyvíja činnosť v ekonomickej sfére v snahe dosahovať hospodársku rovnováhu medzi
možnými zdrojmi a potrebnými výdavkami.
k. zapisuje sa do Registra právnických osôb v športe,
l. realizuje a podporuje aktivity, ktorých cieľom je ochrana proti negatívnym javom v športe,
zabezpečuje vo svojej pôsobnosti 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;
nedodržanie týchto pravidiel je závažným disciplinárnym previnením.
m. zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu informácie v súlade
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so Zákonom o športe.

Článok III.
Členstvo v VsTZ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Členstvo v VsTZ je dobrovoľné.
Členstvo v VsTZ je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena VsTZ s poslaním, cieľmi,
úlohami a pravidlami fungovania VsTZ. Členstvom v VsTZ prejavuje člen VsTZ svoj súhlas a vôľu
podriadiť sa platným pravidlám, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných predpisoch
VsTZ a STZ, ako aj rozhodnutiam vydaným v súlade s nimi.
VsTZ zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov
a v spolupráci s nimi.
VsTZ má riadnych, pridružených a čestných členov. Podmienky členstva jednotlivých subjektov
určuje Registračný poriadok STZ.
Riadnymi členmi sú tenisové oddiely - kluby na území regiónu, ktoré majú platnú kolektívnu
registráciu v STZ.
Členstvo tenisových oddielov - klubov vzniká ich kolektívnou registráciou podľa Registračného
poriadku STZ.
Zástupcovia riadnych členov majú aktívne i pasívne volebné právo a podieľajú sa na formovaní
orgánov VsTZ a STZ.
Pridruženými členmi VsTZ sa môžu stať kolektívy, združenia alebo organizácie, ktorých činnosť
má priamu súvislosť s tenisovým športom a ktorých stanovy, poslanie a ciele činnosti nie sú
v rozpore so stanovami, poslaním a cieľmi činnosti VsTZ a STZ.. Pridružení členovia môžu byť
tiež právnickými osobami. Členstvo pridruženého člena v VsTZ vzniká rozhodnutím Konferencie
VsTZ na základe prihlášky uchádzača o pridružené členstvo.
Čestnými členmi VsTZ sa môžu stať fyzické i právnické osoby, ktoré sa osobitne zaslúžili
o rozvoj tenisu v regióne, a to rozhodnutím Konferencie VsTZ.
Členstvo v VsTZ zaniká:
a.
vystúpením zo VsTZ
b.
vyškrtnutím za neplnenie základných povinností člena VsTZ,
c.
vylúčením za obzvlášť závažné previnenia (kompetencia prislúcha rozhodnutím
Konferencie VsTZ,
d.
zánikom členského subjektu, alebo úmrtím fyzickej osoby,
e.
právnym zánikom VsTZ.
Členstvo tenisového klubu v VsTZ sa pozastaví rozhodnutím Výkonného výboru VsTZ, ak
členský subjekt v príslušnom roku neobnoví kolektívnu registráciu podľa ustanovení
Registračného poriadku STZ.
Zánik členstva má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v RTZ. Zánik
členstva nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči STZ, VsTZ a jeho členom. Uhradený
členský príspevok sa v prípade zániku členstva nevracia.
U členov registrovaných v STZ je registračný poplatok v zmysle Registračného poriadku zároveň
aj členským príspevkom.
Členstvo jednotlivcov je odvodené od ich členstva v klube, ktorý je riadnym členom VsTZ.
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Článok IV.
Základné práva a povinnosti členov
1.

2.

3.

4.

5.

Základné práva riadnych členov sú najmä:
a.
zúčastňovať sa na súťažiach, seminároch, školeniach a ďalších akciách, organizovaných
VsTZ,
b.
podieľať sa na vytváraní štruktúry orgánov VsTZ,
c.
zúčastňovať sa prostredníctvom svojich zástupcov na konferenciách, zasadaniach alebo
schôdzach s právom vyjadrovať názory, návrhy, podnety, kritiku alebo sťažnosti,
d.
podieľať sa na výhodách, ktoré VsTZ svojim členom poskytuje, napr. na finančných
príspevkoch, na sprostredkovaní informácií a pod.
Základné povinnosti riadnych členov sú najmä:
a.
rešpektovať a dodržiavať Stanovy VsTZ a STZ a ostatné predpisy VsTZ a STZ,
b.
podieľať sa na starostlivosti o všestranný rozvoj tenisu vo svojom klube alebo regióne,
c.
aktívnou činnosťou podporovať organizáciu súťaží regionálneho i celoslovenského
charakteru,
d.
platiť stanovené registračné poplatky.
Základné práva a povinnosti pridružených členov:
a.
podieľať sa na spolupráci medzi pridruženým členským subjektom a RTZ v prospech
záujmov tenisového športu,
b.
zúčastňovať sa s hlasom poradným na zasadaní Konferencie VsTZ a uplatňovať tam svoje
názory,
c.
opierať sa vo svojej činnosti o autoritu VsTZ,
d.
dodržiavať dohodnuté pravidlá spolupráce medzi pridruženým členom a VsTZ.
e.
platiť stanovené registračné poplatky.
Základné práva a povinnosti čestných členov VsTZ:
a.
obracať sa na orgány VsTZ s otázkami, pripomienkami a návrhmi a žiadať od nich
odpoveď,
b.
v medziach svojich možností radami a osobným príkladom ďalej pomáhať tenisovému
športu.
c.
zúčastňovať sa na zasadnutí Konferencie VsTZ bez práva hlasovať.
Každý člen VsTZ môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch VsTZ. Ak kandidát na
volenú funkciu nie je členom VsTZ, stane sa členom VsTZ jeho zvolením do tejto funkcie.

Článok V.
Štruktúra orgánov VsTZ a všeobecné zásady ich činnosti.
1.
2.

Štruktúra orgánov VsTZ vychádza z princípu zastúpenia členských subjektov VsTZ volenými
delegátmi a zástupcami.
Orgánmi VsTZ sú:
a.
najvyšší orgán - Konferencia VsTZ,
b.
najvyšší výkonný orgán - Výkonný výbor VsTZ (ďalej len Vv VsTZ).
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné
úkony a činnosť na zabezpečeniu fungovania VsTZ a športovej činnosti jeho členov až do
zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.
Štatutárny orgán a členovia orgánov VsTZ sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou
starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov
VsTZ; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu
s príslušným stanoviskom.
VsTZ upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie:
a.
kontrolóra s výkonom funkcie vo Vv VsTZ, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie
sporov alebo v licenčnom orgáne,
b.
štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne VsTZ alebo jeho člena s výkonom
funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo
služieb pre VsTZ alebo jeho člena.
Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu VsTZ alebo jeho člena,
tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii
alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide
o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia
príslušného orgánu tajným hlasovaním.
Člen orgánu VsTZ alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený
z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci
vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu
orgánu VsTZ alebo jeho člena.
Zo zasadnutia orgánov VsTZ s rozhodovacou pôsobnosťou (Konferencia VsTZ a Vv VsTZ) a z
konania volieb sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje údaje v zmysle Zákona o športe,
uchováva sa minimálne po dobu 6 rokov odo dňa zasadnutia a zašle sa všetkým osobám
oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa
zasadnutia.
Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti VsTZ a osôb s jeho príslušnosťou, riešia orgány na
riešenie sporov,
Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov
VsTZ,
Voľby do orgánov VsTZ a STZ sa vykonávajú na zasadnutí Konferencie VsTZ v súlade
s Volebným poriadkom, ktorý schvaľuje Konferencia VsTZ a s ďalšími predpismi VsTZ. Prípravu
a riadny priebeh volieb do orgánov VsTZ a STZ zabezpečuje volebná komisia volená
Konferenciou VsTZ.
Na žiadosť člena Konferencie VsTZ alebo člena VsTZ ministerstvo školstva určí nezávislého
pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie
vrátane sčítavania hlasov.
Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej
správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú
komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou
zápisnice z volieb.
Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou nezávislého
pozorovateľa na voľbách znáša VsTZ.
Orgán VsTZ je na návrh predsedajúcej osoby orgánu oprávnený v prípade veci, ktorá neznesie
odklad, prijať rozhodnutie aj vo forme elektronického hlasovania členov orgánu VsTZ, že
súhlasia s navrhovaným opatrením. Smernicu, upravujúcu postup elektronického hlasovania a
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rozhodnutia orgánov, o ktorých nie je možné hlasovať týmto spôsobom, schvaľuje Konferencia
VsTZ.

Článok VI.
Konferencia VsTZ
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Konferencia VsTZ je najvyšším orgánom VsTZ.
Konferenciu VsTZ tvoria delegáti riadnych a pridružených členov VsTZ v počte 1 delegát na
každého člena. Tenisové kluby, ktoré majú podľa Registračného poriadku STZ platne
registrovaných viac ako 30 hráčov, majú právo vyslať ešte jedného delegáta a na každých
ďalších 15 zaregistrovaných hráčov ďalšieho delegáta. Riadny člen môže byť zastúpený
osobou, ktorá má podpisové právo podľa kolektívnej registrácie STZ, prípadne
splnomocnencom - jeho členom, a to na základe splnomocnenia, podpísaného osobou, ktorá
má právo podpisovať za riadneho člena podľa kolektívnej registrácie STZ. Jedna osoba môže
zastupovať iba jedného riadneho člena.
Jeden člen Konferencie je aj zástupca hráčov, navrhnutý a zvolený v súlade s ustanoveniami
Zákona o športe. Zástupca hráčov je osoba, ktorá je alebo bola v minulosti tenistom,
nachádzala sa v oficiálnom rebríčku mužov alebo žien STZ dvojhry alebo štvorhry do 40.miesta
a od jeho posledného umiestnenia v rebríčkoch STZ do 40. miesta neuplynulo v roku zvolenia
do konania Konferencie viac ako 10 rokov. Funkčné obdobie tohto člena Konferencie je
štvorročné. Tohto člena konferencie môže zastúpiť náhradník, ak bol navrhnutý a zvolený
rovnakým spôsobom.
Na zasadaní Konferencie VsTZ sa zúčastňuje s hlasom poradným, bez práva hlasovať predseda
VsTZ, členovia Vv VsTZ, kontrolór VsTZ, sekretár VsTZ, čestní a pridružení členovia VsTZ a
prizvaní hostia. V prípade, ak sú tieto osoby na konferencii súčastne delegátom riadneho člena
VsTZ, majô právo hlasovať ako delegát člena na konferencii. Zasadnutia Konferencie VsTZ sú
neverejné.
Konferencia VsTZ si zo svojich členov zvolí predsedu Konferencie.
Členom Konferencie VsTZ s právom hlasovať nemôže byť funkcionár VsTZ len na základe
výkonu funkcie v inom orgáne VsTZ.
Práva a povinnosti členov Konferencie VsTZ sa riadia týmito stanovami, Zákonom o športe
a rokovacím poriadkom Konferencie VsTZ..
Zasadnutia Konferencie VsTZ sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel :
a.
riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok, zvoláva ho predseda VsTZ,
b.
pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám
oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním
zasadnutia,
c.
program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia;
v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Konferencia VsTZ prijať len
odporúčania a stanoviská,
d.
na uznášania schopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov Konferencie VsTZ s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; na rozhodnutia
podľa bodu 9., pís. a), g), n), p) q) sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorou je
dvojtretinová väčšina všetkých členov Konferencie VsTZ. Na konferencii VsTZ za
riadneho člena VsTZ, môže hlasovať iba jeden z jeho delegátov. Delegát riadneho člena
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9.

VsTZ na konferencii VsTZ má pri hlasovaní jeden hlas, plus toľko hlasov, koľko má
riadny člen VsTZ v príslušnom roku družstiev v súťažiach VsTZ a STZ.
e.
ak zasadnutie nie je uznášaniaschopné ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia,
na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, ak
bol dodržaný postup podľa písmena b) a predmetom zasadnutia je iba program podľa
písmena b),
f.
mimoriadne zasadnutie Konferencie VsTZ je oprávnený zvolať: minimálne 1/3 tenisových
klubov, Výkonný výbor VsTZ, predseda VsTZ, kontrolór alebo iný orgán oprávnený na
základe týchto stanov; ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia
orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať
ktorýkoľvek člen VsTZ.
g.
zasadnutia Konferencie VsTZ sa uskutočňujú podľa Rokovacieho poriadku Konferencie
VsTZ, ktorý schvaľuje Konferencia VsTZ a podľa ustanovení týchto Stanov. V prípade
rozporu majú prednosť ustanovenia uvedené v Stanovách.
Konferencia VsTZ najmä:
a.
schvaľuje stanovy VsTZ a ich zmeny,
b.
volí a odvoláva predsedu a na jeho návrh členov Vv VsTZ na funkčné obdobie 4 rokov,
c.
volí a odvoláva členov Rady STZ (resp. aj iných orgánov STZ, ktorých členov volia VsTZ)
a ich náhradníkov za VsTZ na funkčné obdobie v zmysle stanov STZ. Členmi Rady,
zvolenými za VsTZ sú zástupcovia športových klubov, športovcov, športových odborníkov
a ďalších členov VsTZ.
d.
volí kontrolóra VsTZ na kontrolu činnosti a hospodárenia STZ, schvaľuje jeho štatút a
odmenu,
e.
volí predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov,
licenčných orgánov na obdobie 4 rokov.
f.
rozhoduje o odvolaní člena VV VsTZ, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov,
licenčného orgánu a kontrolného orgánu,
g.
rozhoduje o zrušení VsTZ a o spôsobe likvidácie jeho majetku,
h.
schvaľuje dlhodobé i ročné plány činnosti a rozpočet VsTZ,
i.
prerokováva správu o činnosti VsTZ, správu o hospodárení VsTZ, správy o hospodárení
dcérskych obchodných spoločností VsTZ a výročnú správu VsTZ
j.
stanovuje systém udeľovania vyznamenaní v VsTZ,
k.
rozhoduje o prijímaní pridružených členov, čestných členov VsTZ a o zániku členstva v
VsTZ vylúčením,
l.
vykonáva funkciu orgánu mimoriadnej revízie rozhodnutí Výkonného výboru VsTZ v
športovo-technických veciach,
m.
na základe návrhu Vv VsTZ schvaľuje predpisy, podľa ktorých sa riadi činnosť v rámci
VsTZ,
n.
na základe návrhu Vv VsTZ schvaľuje reorganizáciu súťaží v rámci Súťažného poriadku
STZ,
o.
na riešenie odborných problémov môže zriadiť stále alebo dočasné komisie Konferencie
VsTZ, ktoré sú poradnými orgánmi Konferencie VsTZ,
p.
schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako
100.000 EUR,
q.
schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je
VsTZ a prevod obchodného podielu VsTZ v takejto spoločnosti
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Článok VII.
Výkonný výbor VsTZ
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Výkonný výbor VsTZ (Vv VsTZ) je najvyšším výkonným orgánom VsTZ a riadi jeho činnosť v
súlade so stanovami VsTZ a s dokumentmi schválenými Konferenciou VsTZ. Funkčné obdobie
Vv VsTZ je štvorročné.
Na čele Vv VsTZ je predseda VsTZ, ktorý zastupuje VsTZ navonok, je štatutárnym orgánom
VsTZ a je oprávnený konať v mene VsTZ a Vv VsTZ. Na zastupovanie VsTZ môže predseda
písomne splnomocniť v stanovenom rozsahu podpredsedu VsTZ, člena Vv VsTZ, sekretára VsTZ
alebo so súhlasom Vv VsTZ aj inú zodpovednú a odborne zdatnú osobu.
Okrem predsedu VsTZ sú členmi Vv VsTZ s hlasom rozhodujúcim ďalší 4 až 6 členovia, zvolení
Konferenciou VsTZ.
Jeden ďalší člen Vv VsTZ je zástupca hráčov, navrhnutý a zvolený v súlade s ustanoveniami
Zákona o športe. Zástupca hráčov je osoba, ktorá je alebo bola v minulosti profesionálnym
tenistom, nachádzala sa v oficiálnom rebríčku mužov alebo žien STZ dvojhry alebo štvorhry do
40.miesta a od jeho posledného umiestnenia v rebríčkoch STZ do 40. miesta neuplynulo v roku
zvolenia do Konferencie viac ako 10 rokov. Funkčné obdobie tohto člena Vv VsTZ je totožné
s funkčným obdobím členov VV STZ zvolených podľa bodu 3. tohto článku.
Vv VsTZ môže byť 6 až 8 členný. Vv VsTZ si zo svojich členov zvolí podpredsedu.
Člen Vv VsTZ sa môže zúčastniť Konferencie VsTZ ako delegát v zmysle Čl. VI, bodu 2.
Vv VsTZ je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia
sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje
hlas predsedu.
Vv VsTZ si stanoví plán zasadnutí v súlade s aktuálnymi úlohami a zasadá podľa potreby,
najmenej však 2-4x ročne. Zasadnutiam Vv VsTZ predsedá predseda VsTZ a sú neverejné.
Vv VsTZ má najmä nasledovné právomoci :
a.
rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené rozhodovaniam Konferencie
VsTZ a zabezpečuje priebežnú činnosť VsTZ na všetkých úsekoch,
b.
pripravuje návrhy pre rokovanie Konferencie VsTZ, najmä návrhy na vydanie predpisov
v kompetencii Konferencie VsTZ,
c.
v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi Vv VsTZ,
menuje ich predsedov a schvaľuje ich ďalších členov,
d.
riadi a kontroluje činnosť sekretára VsTZ prostredníctvom uznesení Vv VsTZ,
e.
rozhoduje o nadobúdaní a scudzovaní nehnuteľného majetku VsTZ, o nadobúdaní
a scudzovaní hnuteľného majetku s cenou nad 10.000 EUR, o zriadení záložného práva,
zabezpečovacieho prevodu práva alebo vecného bremena na majetok VsTZ a o vystavení
zmenky,
f.
rozhoduje o uzavretí zmluvy o úvere alebo pôžičke, prevzatí dlhu alebo pristúpení
k záväzku s hodnotou nad 10.000 EUR.
g.
rozhoduje o uzavretí iného zmluvného vzťahu s hodnotou nad 10.000 EUR.
Na zasadania Vv VsTZ sa pravidelne prizývajú s hlasom poradným, bez práva hlasovať kontrolór
VsTZ a sekretár VsTZ. V prípade potreby sú prizývané aj ďalšie osoby (predsedovia odborných
komisií alebo tretie osoby, ktoré vyjadria odborné stanovisko alebo podajú doplňujúce
informácie).
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11.

12.

13.

14.

Ak zanikne výkon funkcie člena Vv VsTZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže Vv VsTZ
na návrh predsedu VsTZ poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena Vv
VsTZ do najbližšieho zasadnutia Konferencie VsTZ. Na najbližšom zasadnutí zvolí Konferencia
VsTZ nového člena Vv VsTZ, vždy len na zostávajúcu časť funkčného obdobia. Toto ustanovenie
sa obdobne aplikuje aj pri voľbe iných orgánov VsTZ volených Konferenciou VsTZ, ak tieto
stanovy neurčujú inak.
Ak zanikne výkon funkcie predsedu VsTZ, do času, kým Konferencia VsTZ nezvolí nového
predsedu, právomoci predsedu dočasne vykonáva podpredseda VsTZ. Ak podpredseda nie je
zvolený alebo nemôže vykonávať túto funkciu, Vv VsTZ rozhodne o tom, kto z členov Vv VsTZ
bude vykonávať oprávnenia predsedu.
Zasadnutia Vv VsTZ sa uskutočňujú podľa Rokovacieho poriadku Vv VsTZ, ktorý schvaľuje Vv
VsTZ a podľa ustanovení týchto Stanov. V prípade rozporu majú prednosť ustanovenia
uvedené v Stanovách.
Členstvo vo Vv VsTZ zaniká :
a.
uplynutím funkčného obdobia,
b.
odvolaním Konferenciou VsTZ,
c.
vzdaním sa funkcie,
d.
úmrtím.

Článok VIII.
Sekretár VsTZ
1.
2.
3.

Sekretár VsTZ je profesionálnym pracovníkom VsTZ, ktorého schvaľuje Vv VsTZ na
zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a sponzorskej činnosti VsTZ.
Sekretár zodpovedá Vv VsTZ za kvalitné vykonávanie svojich úloh.
Vo svojej činnosti sa riadi úlohami Vv VsTZ a na jednotlivé zasadania Vv VsTZ pripravuje
požadované materiály.

Článok IX.
Kontrolór VsTZ
1.
2.
3.
4.

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán VsTZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu
činnosti a hospodárenia VsTZ.
Kontrolór nemôže byť zároveň delegátom Konferencie VsTZ, členom Vv VsTZ alebo
sekretárom VsTZ.
Kontrolóra volí Konferencia na svojom zasadnutí na 5 ročné funkčné obdobie.
Ak VsTZ spĺňa ustanovenia pre povinnú funkciu kontrolóra podľa §10 Zákona o športe,
kontrolór musí spĺňať osobné a kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť v zmysle
ustanovení Zákona o športe. V prípade, že kontrolór prestane spĺňať spôsobilosť na výkon
funkcie kontrolóra, je povinný to bezodkladne oznámiť predsedovi VsTZ. Dňom, kedy prestane
spĺňať spôsobilosť jeho funkcia zaniká. Vv VsTZ je oprávnený menovať nového kontrolóra,
ktorého následne potvrdí voľbou najbližšie zasadnutie Konferencie VsTZ. Funkčné obdobie
takto menovaného a zvoleného kontrolóra je totožné s funkčným obdobím pôvodného
kontrolóra.
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5.
6.

Kontrolór má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Konferencie VsTZ, Vv VsTZ a ostatných
orgánov VsTZ s hlasom poradným.
Ďalšie práva a povinnosti kontrolóra a postup pri výkone kontroly upravuje Štatút kontrolóra,
ktorý schvaľuje Konferencia VsTZ a upravujú príslušné ustanovenia Zákona o športe.

Článok X.
Majetok a hospodárenie VsTZ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Účtovným obdobím VsTZ je kalendárny rok.
Príjmy a výdavky VsTZ sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu účtovného
obdobia pokiaľ možno vyrovnané.
Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ročných účtovných výkazov a správy
o hospodárení zodpovedá predseda a sekretár VsTZ. Rozpočet schvaľuje Konferencia VsTZ.
Ak VsTZ spĺňa ustanovenia pre povinné overenie riadnej účtovnej závierky a výročnej správy
audítorom podľa §9 Zákona o športe, účtovnú uzávierku VsTZ každoročne overí nezávislý
audítor. Audítora schvaľuje Vv VsTZ na obdobie jedného roka. Mandát audítora môže byť
predĺžený bez obmedzenia.
Majetok VsTZ tvoria finančné fondy, hnuteľný a nehnuteľný majetok, pohľadávky, obchodné
podiely v dcérskych spoločnostiach a iné majetkové a marketingové práva.
Zdrojmi príjmov VsTZ sú najmä:
a.
príspevky od STZ,
b.
dobrovoľné príspevky, dotácie a dary,
c.
výnosy z hospodárenia z vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného
a nehnuteľného majetku a reklamných plôch,
d.
výnosy z marketingových aktivít, reklamných a sponzorských zmlúv,
e.
výnosy z pokút,
f.
dotácie z rozpočtu verejnej správy a samosprávy,
g.
podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je VsTZ spoločníkom alebo
akcionárom,
h.
príjmy zo športovej činnosti,
i.
príjmy zo seminárov a školení,
j.
príjmy z predaja majetku VsTZ,
k.
iné príjmy.
Výdavky VsTZ predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte VsTZ v súlade
potrebami plnenia úloh VsTZ.

Článok XI.
Zánik VsTZ.
1.

2.

Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením VsTZ musí byť prijaté kvalifikovanou väčšinou
delegátov Konferencie VsTZ. Rokovanie o zrušení VsTZ musí byť uvedené v schválenom
programe Konferencie VsTZ.
VsTZ môže zaniknúť:
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3.
4.

5.

6.
7.

a.
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b.
právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
Pri zániku VsTZ sa vykoná majetkové vysporiadanie.
V prípade zániku VsTZ bez právneho nástupcu vykoná Konferenciou VsTZ určený likvidátor
likvidáciu majetku VsTZ v zmysle ustanovení §70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím §13
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
V prípade zrušenia VsTZ s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva,
pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu VsTZ, ak Konferencia
VsTZ nerozhodne inak.
Pri zániku VsTZ podľa odseku 2., pís. b. vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený
ministerstvom vnútra.
O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne Konferencia VsTZ.

Článok XII.
Prechodné ustanovenie
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Funkčné obdobie členov orgánov RTZ, ktorí vykonávajú volenú funkciu v VsTZ ku dňu účinnosti
týchto stanov, zostáva zachované. V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie člena
voleného orgánu, ktorý bol zvolený podľa predchádzajúcich predpisov, bude na zvyšok
volebného obdobia do orgánu zvolený nový člen orgánu podľa týchto stanov.
Funkčné obdobie členov Vv VsTZ, ktorý boli doplnení do funkcie na základe týchto stanov alebo
ich zmeny, končí uplynutím lehoty funkčného obdobia orgánov podľa bodu 1.
Doterajší predseda revíznej komisie sa stáva kontrolórom podľa Čl. IX. týchto stanov.
V záujme obnovenia časovej postupnosti tvorby orgánov VsTZ a jeho členov sa najbližšie
zasadnutie Konferencie VsTZ, na ktorom bude podľa týchto stanov zvolený predseda VsTZ,
členovia Vv VsTZ sa uskutoční v prvom štvrťroku roku 2018.
Všetci členovia, ktorí boli členmi VsTZ pred nadobudnutím účinnosti týchto stanov, sa považujú
za členov VsTZ podľa týchto stanov, ak spĺňajú ustanovenia uvedené v Čl. III týchto stanov a ak
tieto stanovy neustanovujú inak.
Rušia sa Stanovy Východoslovenského tenisového zväzu schválené Konferenciou
Východoslovenského tenisového zväzu dňa 12. 3. 1994.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenie
1.
2.

3.

Výklad týchto stanov prislúcha Konferencii VsTZ.
Práva a povinnosti členov VsTZ, orgánov VsTZ a činnosť VsTZ, ktoré nie sú upravené
v stanovách, sa riadia príslušnými predpismi Zákona o športe č. 440/2015 Z.z., Zákona č.
83/1990 Zb o združovaní občanov a ďalších právnych predpisov, platných na území Slovenskej
republiky.
Tieto stanovy schválila Konferencia VsTZ dňa 18. 3. 2016 a následne ich 13. 5. 2016
zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.
Tieto stanovy sú zhodné zo zaregistrovanými stanovam na Ministerstve vnútra pod číslom
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