
S t a n o v y 
  občianskeho združenia 

 
Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 

 
P R E A M B U L A 

 
Zakladatelia združenia Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras prehlasujú, že sa hlásia k 

hodnotám, ktoré presadzuje a reprezentuje klub FC Barcelona. 
Za účelom podpory, rozvoja a reprezentácie historických hodnôt, 

filozofie klubu a celkového pozitívneho povedomia a vzťahu k FC Barcelona sa rozhodli založiť 
Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras. 

 
I. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Občianske združenie Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras (ďalej len "združenie") je 
nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja  činnosť na území 
Slovenskej republiky.  
 

2. Sídlom združenia je: Koceľova 9, 821 08, Bratislava. 
 

3. Názov združenia v katalánskom  jazyku je: Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras. 
 

4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť 
práva a povinnosti. 
 

5. Cieľom  činnosti združenia je združiť občanov za účelom :  
• Aktívneho fanúšikovania klubu FC Barcelona 
• Zabezpečovania prevádzky internetovej stránky klubu na Slovensku 
• Rozvíjania hodnôt a filozofie klubu 
• Organizovania športových a kultúrno-spoločenských podujatí 
• Rozvíjania pozitívneho vzťahu k očarujúcemu futbalu 
• Podporovania mladých športovcov 

 
6. Súčasne s vyššie uvedenými aktivitami združenie je oprávnené: 

 
• organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia, vzdelávacie programy  

v súlade s cieľmi združenia 
• zabezpečovať vydavateľskú činnosť prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej 

činnosti s inými subjektami  
• nadväzovať spoluprácu s medzinárodnými organizačnými štruktúrami a podieľať sa na 

projektoch pre mladých ľudí  vrátane pomoci pri vytváraní mládežníckych 
medzinárodných kontaktov 

• realizovať informačnú činnosť o mládežníckych študentských možnostiach a 
podujatiach  

 
 



 
II. 

Členstvo v združení 
 

1. Členom združenia môže  byť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady: 
a) ctí hodnoty a filozofiu klubu FC Barcelona, 
b) je fanúšikom FC Barcelona, 
c) podá písomnú prihlášku a zaplatí členské.  

 
2. Členstvo v združení môže byť zrušené Valným zhromaždením združenia v týchto prípadoch: 

• ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 
• ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť 

na   právne úkony bola obmedzená, 
• ak člen združenia oznámi Rade združenia  zrušenie svojho členstva, 
• ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 
• ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri 

vykonávaní činnosti v združení, 
• ak  mu  bolo  uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti 

člena združenia, ak   porušil  stanovy  alebo dobrú povesť združenia. 
 

3. Návrh na zrušenie  členstva spolu s uvedením dôvodu  zrušenia  členstva   predkladá  Rada 
združenia  na najbližšom  Valnom zhromaždení združenia. K prijatiu rozhodnutia  o zrušení 
členstva  je potrebná  dvojtretinová väčšina   všetkých členov  združenia . V prípade  zániku 
členstva smrťou prípadne  dobrovoľným sa vzdaním   Valné zhromaždenie   nehlasuje, ale 
vezme  predmetnú skutočnosť na vedomie. V takomto prípade členstvo  v združení zaniká  
dňom  smrti respektíve dňom oznámenia  o zrušení  členstva. 

 
 

III. 
Práva a povinnosti členov združenia 

 
1. Členovia združenia sú pri výkone činností v združení povinní: 

• dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa  výkonu činnosti 
realizovaných v združení, 

• dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy,  ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom 
združenia. 

• platiť členské príspevky, ktorých výška bude určená v organizačnom poriadku združenia 
 

2. Členovia  združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia a taktiež 
voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia. 

 
 

IV. 
Orgány združenia 

 
1. Orgánmi združenia sú: 

a) Valné zhromaždenie členov združenia, 
b) Rada združenia 
c) Revízor 

 



2. Valné zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním 
volené. 

3. Funkčné  obdobie orgánov združenia je päťročné. 
 

4. Funkcie v  orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná 
odmena a náhrada hotových výdavkov. 

 
 

V. 
Valné zhromaždenie členov združenia 

 
1. Valné zhromaždenie členov združenia zvoláva predseda  združenie minimálne 2x za jeden  

rok. Ak  o to požiada polovica členov združenia,  Rada združenia  je povinná zvolať Valné 
zhromaždenie členov združenia do jedného  mesiaca. 
 

2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Valnom zhromaždení 
združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného. 
 

3. Valné zhromaždenie združenia  je  uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná  väčšina  
členov. Na platnosť rozhodnutia  je potrebný súhlas dvojtretinovej  väčšiny všetkých  členov. 
 

4. .Valné zhromaždenie členov združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä: 
 

• volí a odvoláva členov Rady združenia, 
• schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a  volebný poriadok, 
• môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Rady združenia, 
• schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia, 
• rozhoduje o zániku združenia, schvaľuje stanovy , ich zmeny a doplnky  
• schvaľuje programové ciele, správy o činnosti  a hospodárení 
• schvaľuje rozpočet združenia pre budúce  obdobie  
• rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí. 

 
5. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia. 

 
 

VI. 
Rada združenia  

 
1. Rada združenia má  troch členov a riadi činnosť združenia medzi zhromaždeniami združenia. 

 
2. Rada združenia je uznášania schopná, ak  sú prítomné 2/3 členov Rady združenia. Na platnosť  

rozhodnutia je potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny prítomných  členov  Rady združenia. 
  
 
   Rada združenia: 
 

• zvoláva zhromaždenie členov združenia, 
• vedie zoznam členov združenia, 
• schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia /členské príspevky/ 
• spravuje majetok združenia, 
• informuje členov o činnosti združenia, 



• chráni a presadzuje záujmy členov združenia, 
• vykonáva  ďalšiu činnosť,  pokiaľ nie je v právomoci  iných orgánov združenia. 

 
3. Rada združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov prezidenta, viceprezidenta a hovorcu 

združenia. Predseda a podpredseda zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene vo 
všetkých  veciach. Vykonávajú neodkladné  rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Rady 
združenia a riadia činnosť združenia. Predseda  koná samostatne. Podpredseda koná za 
združenie samostatne len na základe písomného poverenia predsedu.  
 

4. Rada združenia sa schádza spravidla štyrikrát do roka. Schôdze  Rady združenia  zvoláva 
Predseda  alebo podpredseda združenia,  ak nie je určené vo vnútornom poriadku združenia 
inak. 

 
VII. 

Revízor 
 

1. Revízor je kontrolný orgán, ktorý volí  Rada združenia.   
 

2. Revízor: 
• Kontroluje plnenie uznesení  Valného zhromaždenia členov združenia a činnosť Rady 

združenia. Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia. 
• Dohliada na riadny výkon činností  vykonávaných v rámci združenia, 
• Kontroluje hospodárenie združenia, 
• Je oprávnený požiadať Radu združenia o zvolanie Valného zhromaždenia členov v 

prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre 
samotnú činnosť Združenia. Ak Rada združenia nezvolá Valné zhromaždenie členov 
združenia do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti Revízora Rade združenia 
(predsedovi  alebo  podpredsedovi), Revízor zvolá  Valné zhromaždenie členov 
združenia do jedného mesiaca od dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Valného 
zhromaždenia Radou združenia. 

 
VIII. 

Organizačné zložky 
 

1. Združenie je oprávnené zriadiť organizačnú zložku bez právnej subjektivity, v ktorej mene 
bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať 
názov občianskeho združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku. 

 
2. O zriadení organizačnej zložky ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje 

Rada združenia.  
 

IX. 
Hospodárenie združenia 

1. Majetok združenia tvoria: 
• členské príspevky, 
• prijatý podiel zaplatenej dane 
• dary sponzorov, 
• hmotný majetok združenia, 
• prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci  cieľov činnosti združenia. 
• získanie grantov a finančnej podpory 



• príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku  
združenia 

 
2. Za  hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Rada združenia. 

 
X. 

Zánik združenia 
 

1. Združenie zaniká: 
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 
b) právoplatným  rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení. 

 
2. Pri   zániku združenia   sa  vykoná  majetkové  vysporiadanie. Majetkové  vysporiadanie  

vykoná  likvidátor určený Radou združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. 
Likvidátorom môže byť len fyzická osoba. Likvidátor najskôr vyrovná záväzky  a pohľadávky  a 
s likvidačným zostatkom  naloží   podľa rozhodnutia  najvyššieho orgánu.  Likvidačný zostatok  
bude   venovaný  právnickej osobe, ktorá nie je založená za účelom zisku. 

 
 

  XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Podrobnosti  o organizácií  združenia  upravuje vnútorný poriadok  združenia. 
2. Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok. 

 
 
                                                                    

XII. 
Prechodné  ustanovenia 

 
1. Členovia prípravného výboru  sa dňom registrácie združenia  stávajú automaticky   členmi  

združenia . Takisto sú povinní : 
• oznámiť  verejnosti vznik združenia   spolu s podmienkami pre prijatie  potenciálnych 

členov.   
• zvolať Valné zhromaždenie členov združenia do  troch mesiacov odo dňa registrácie  

združenia 
2. Členovia  prípravného výboru sa do konania Valného zhromaždenia  členov združenia stávajú 

členmi prvej  Rady združenia. Ich  funkčné obdobie končí  dňom  konania  Valného 
zhromaždenia  členov združenia. 

 
    
 
V Bratislave, dňa 22.1.2012 
 
 
 


