
STANOVY
  SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRIATELOV

AIKIDO

Čl. 1. Základné ustanovenia.

1. Slovenská spoločnosť priateľov aikido (ďalej SSPA) je dobrovoľným občianskym zdražením
cvičencov, trénerov, funkcionárov a priateľov aikido a bojových umení so sídlom v Slovenskej
republike, Bratislava, Šoltésovej 22.

2. SSPA je otvorenou apolitickou spoločenskou organizáciou, budovanou na demokratických
princípoch, nezávislou na národnostnej príslušnosti, vierovyznaní, politických stranách a hnutiach.

Čl.2 Činnosť, ciele a hlavné úlohy.

1. Predmetom činnosti SSPA je napomáhať zvyšovaniu a rozvoju technickej úrovne cvičenia aikido
a propagácia aikido ako moderného výchovného systému.

2. V spolupráci so svojimi členmi, štátnou správou, mimovládnymi organizáciami a inými
spriatelenými organizáciami vytvára materiálnu, personálnu a organizačnú základňu pre plnenie
úloh združenia. Vytvára podmienky a koordinuje výučbové progra3my (tréningové tábory,
semináre, vzdelávanie trénerov a pod.) a koordinuje činnosť klubov.

3. Udeľuje svojim členom stopne kju a dan aikido podľa Skúšobného poriadku SSP,A, udeľuje na
základe licencie MŠ SR trénerske triedy.

4. Udržiava priateľské kontakty a vyvíja spoluprácu s podobnými organizáciami v iných štátoch a  s
medzinárodnými organizáciami.

5. SSPA propaguje myšlienky tolerancie, nenásilia a mieru.

Čl. 3. Členstvo.

1. Členstvo v SSPA je dobrovoľné.
2. Členom SSPA sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami SSPA a v súlade s nimi chce

pracovať  a podieľať sa na rozvoji aikido a bojových umení.
3. Členovia sa združujú v kluboch s vlastnou právnou subjektivitou.
4. Rudne členstvo vzniká zaevidovaním prihlášky a zaplatením licenčného poplatku. Dokladom o

členstve je potvrdenie v preukaze SSPA. Členstvo je potrebné každoročne (najneskôr však od 1.
septembra) obnovovať. Riadny člen môže využívať práva a musí dodržiavať povinnosti podľa  4.
čl. Stanov SSPA.

5. Čestné členstvo môže vzniknúť osobe, ktorá sa osobitne zaslúžila o rozvoj SSPA. Čestné členstvo
nie je potrebné obnovovať a čestný člen nemusí využívať práva a povinnosti riadneho člena.

6. Členstvo zaniká:
a) vystúpením
b) vylúčením pri neplnení povinností člena
c) vylúčením pri závažných previneniach nezlúčiteľných so zásadami
SSPA (čl. 2. odstavec 5 . )
d) zánikom SSPA
e) úmrtím člena



Čl. 4. Práva a povinnosti členov.

1. Práva členov:
(a) v orgánoch SSPA uplatňovať podnety, pripomienky a sťažnosti
(b) byť informovaný o činnosti SSPA
(c) podieľať sa na činnosti SSPA
(d) navrhovať kandidátov do orgánov SSPA

2. Povinnosti členovi:
(a) dodržiavať Stanovy SSPA
(b) plniť úlohy vyplývajúce z uznesení orgánov SSPA
(c) presadzovať záujmy SSPA
(d) aktívne sa podieľať na činnosti SSPA

Čl. 5. Organizačná štruktúra.

1. Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom SSPA.

Valné zhromaždenie sa schádza spravidla l x ročne. Zvoláva ho Výkonný výbor SSPA. Pokiaľ o to
požiadajú minimálne 2/3 členov SSPA výkonný výbor musí zvolať mimoriadne valné
zhromaždenie. Valné zhromaždenie :

(a) sa. uznáša. na vzniku a zániku združenie, a jeho názve a symbolike
(b) prerokováva správu o činnosti Výkonného výboru a Kolégia danou,

správu o plnení rozpočtu, správy komisii
(c) volí prezidenta SSPA, tajomníka SSPA a pokladníka SSPA, zriaďuje a

zrušuje komisie
(d) schvaľuje Stanovy SSPA a ich prípadné zmeny a doplnky
(e) rozhoduje o rozdeľovaní príjmov, výške členských príspevkov, čestnom

členstve, ukladá úlohy Výkonnému výboru, Kolégiu danou a komisiám
(f) je uznášania schopné, ak sú prítomní delegáti zastupujúci minimálne 2/3

členov SSPA. Jednotlivé návrhy sú prijaté, ak návrh získa nadpolovičnú
väčšinu hlasov, ktoré reprezentujú prítomní zástupcovia klubov.

2. Výkonný výbor (VV) je zložený z prezidenta SSPA, tajomníka SSPA, pokladníka SSPA a
Prezidenta kolégia danou. VV zabezpečuje plnenie uznesenia Valného zhromaždenia v období
medzi dvomi Valnými zhromaždeniami. Jeho funkčné obdobie je jeden rok. Schádza sa podľa
potreby. Prezident SSPA je štatutárnym orgánom združenia. Je zodpovedný za zastupovanie SSPA
v rokovaniach mimo SSPA a je vybavený zodpovedajúcimi právomocami. Tajomník SSPA
zodpovedá za administratívny chod SSPA komunikáciu výkonného výboru a členov SSPA, vedie
evidenciu členov a činnosti SSPA. Pokladník SSPA zodpovedá. za manipuláciu s hmotným a
nehmotným majetkom SSPA. Prezident Kolégia danou zodpovedá za prepojenie VV a Kolégia
danou. Výkonný výbor :

(a) rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa činnosti SSPA, ktoré
nespadajú výlučne do kompetencie VZ

(b) zabezpečuje schválenie Točného rozpočtu a kontroluje jeho čerpaní, riadi
hospodárenie SSPA

(c) zvoláva a zabezpečuje obsahová a organizačnú prípravu VZ
(d) zastupuje SSPA pri rokovaniach so štátnymi, neštátnymi,

medzinárodnými a inými organizáciami a inštitúciami
(e) rešpektuje návrhy Kolégia danou
(f) koordinuje činnosť komisii
(g) prijíma návrhy nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov má

rozhodujúci hlas prezident SSPA



3. Kolégium danou (KD) je zhromaždením členov SSPA so stupňom dan. Zvoláva ho Prezident KD
pre príležitosti VZ, alebo podľa potreby. Kolégium danou:

(a) volí zo svojho stredu Prezidenta KD, ktorý je zodpovedný za komunikáciu
s Výkonným výborom a Valným zhromaždením, plnenie uznesenia KD,
vzdelávanie členov SSPA, trénerov a skúšobných komisárov

(b) na návrh Prezidenta KD prijíma Skúšobný poriadok SSPA a určuje
skúšobných komisárov pre nasledujúci rok (od 1.9. do 31.8. nasledujúceho
roku)

(c) určuje smerovanie SSPA tak, aby zodpovedalo učeniu zakladateľa aikido
(d) navrhuje Výkonnému výboru kalendár výučbových seminárov, školení,

tréningových táborov, sústredení a pod.
(e) určuje minimálnu výšku stupňa dan pre členov KD
(f) je uznášania schopné za prítomnosti minimálne 2/3 členov KD. Každý

člen KD má rovnaký počet hlasov, ako je výška jeho stupňa dan.

4. Komisie sú VZ dočasne zriaďované orgány, zabezpečujúce riešenie niektorých čiastkových
problémov. Je to predovšetkým:

(a) kontrolná a revízna komisia, zabezpečujúca kontrolu výkonného výboru a
vybavená pre tento účel zodpovedajúcimi právomocami

(b) trénerska komisia, zodpovedná za realizáciu plánu vzdelávania trénerov
určenom KD

(c) organizačná komisia, organizačne prepravujúca činnosť SSPA
(d) propagačná komisia, zabezpečujúca reklamu a propagáciu činnosti SSPA
(e) iné

Čl. 6. Hospodárenie, majetok a zdroje.

1. Hnuteľný a nehnuteľný majetok SSPA slúži výhradne potrebám a záujmom SSPA
2. Majetok a finančné zdroje tvoria predovšetkým:

(a) príspevky členov SSPA
(b) príjmy z organizácie výučby
(c) dary a dotácie
(d) zisk z vedľajšej činnosti
(e) iné príjmy

Čl. 7. Právne postavenie a konanie v mene SSPA.

1. SSPA má právnu subjektivitu. V mene SSPA koná VV.
2. Štatutárnym orgánom SSPA je prezident SSPA.

Čl. 8. Zánik SSPA.
1. SSPA môže zaniknúť:

(a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením
(b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho zrušení

2. O zániku SSPA dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením môže rozhodnúť iba
VZ a to 2/3 väčšinou všetkých hlasov. V prípade dobrovoľného rozpustenia menuje
Valné zhromaždenie likvidátora.



Čl. 9. Prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Ustanovujúce valné zhromaždenie zvolávajú členovia prípravného výboru do troch
mesiacoch od vzniku SSPA.  Uznesenia ustanovujúceho zhromaždenia sa budú prijímať
dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

2. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú uvedené v Stanovách SSPA, rozhoduje výkonný výbor
v duchu zásad Stanov.

3. Stanovy SSPA nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR.


