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ÚVOD 
   

Pool biliard je hra z dlhou tradíciou hlavne vo svete. Na Slovensku je 
registrovaných niekoľko klubov rôznych úrovní a kvalít, z ktorých vystal nejeden 
hráč pôsobiaci na medzinárodnom poli, či už registrovaných hráčov alebo 
neregistrovaných. 

V našom meste organizujeme každoročne biliardovú ligu neregistrovaných 
hráčov už od konca 90-tych rokov minulého storočia. Členská účasť býva 
rôznorodá od juniorov až po seniorov. 

 
Nadväzujúc na túto tradíciu  a v úsilí o kultúrny a športový rozvoj nielen 

mládeže mesta a záhoráckeho regiónu, zakladáme v zmysle zákona č. 83/90 Zb. 
o združovaní občanov, občianske združenie  

 
Biliardový klub Malacky 

 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
   

1. Biliardový klub Malacky (ďalej len klub), je dobrovoľné združenie 
fyzických a právnických osôb, ktoré majú záujem o rozvoj športu a kultúry, 
ako aj aktívny výkon športových akcií v meste  Malacky. 

2. Klub je právnickou osobou a vo svojej činnosti sa riadi príslušnými 
zákonmi, všeobecne právnymi predpismi, ako i všeobecne záväznými 
nariadeniami samosprávy.  

3. Klub v oblasti športu vyhľadáva spoluprácu s inými inštitúciami 
a organizáciami.  

4. Klub svojou činnosťou prispieva k rozvoju športových aktivít v obci. Za tým 
účelom vytvára podmienky pre spoločenský a športový život.  

Klub má záujem o uzatváranie zmlúv o súčinnosti s inými subjektmi.  
   

 
II. Názov, sídlo a pôsobnosť klubu 

   
Názov: Biliardový klub Malacky  
Sídlo: Záhorácka 17D, Malacky  
Pôsobnosť: Mesto Malacky  



III. Predmet činnosti – hlavné úlohy klubu 
   
1. Zabezpečovať rozvoj a podporu športu a kultúry detí a mládeže najmä 

v záhoráckom regióne.  
Za týmto účelom:  

 Hospodári v zmysle platných zákonov a všeobecne záväzných predpisov  
 Zostavuje ročné plány hospodárenia  a činnosti.  

 
Zabezpečuje finančné zdroje a investičnú činnosť pre uchovanie a obnovenie 
športových aktivít v obci najmä na obnovu a údržbu materiálno-technického 
vybavenia potrebného k riadnemu fungovaniu klubu a stým spojené prevádzkové 
náklady.  

 
Spolupracuje a uzatvára dohody s inými organizáciami a inštitúciami, s cieľom 
zvyšovania profesionality vo výkone športových akcií.  

  
2. V oblasti spoločenskej:  

 
Vyvíja úsilie o obnovu, zachovanie a rozvíjanie tradičných činností v oblasti 
športu.  

 
Vytvára podmienky  pre rozvoj športu a kultúry v obci, hlavne v oblasti 
spoločenského a športového života.  

  
  

 
    

IV. Organizačné zásady klubu 
   

 Orgány klubu:  
1. Členská schôdza klubu  
2. Predstavenstvo klubu  
3. Predsedníctvo predstavenstva klubu  
4. Kontrolná komisia klubu  
5. Disciplinárna komisia klubu  
   

1. Členská schôdza klubu – je najvyšším orgánom klubu. Zvoláva ju 
predstavenstvo pravidelne raz za rok a mimoriadne podľa rozhodnutia 
nadpolovičnej väčšiny členov predstavenstva na prerokovanie závažných 
neodkladných záležitostí.  

 
Prerokováva a schvaľuje:  
 

 Správu predstavenstva o činnosti klubu za uplynulé obdobie a správu kontrolnej 
komisie.  

 Ročný plán činnosti klubu.  
 Ročný finančný rozpočet.  
 Výšku členských príspevkov.  
 Návrhy na zmenu stanov klubu a návrhy jednotlivých členov klubu.  
 Volí členov predstavenstva klubu a rozhoduje o ich počte.  
 Volí trojčlennú kontrolnú komisiu a jej predsedu.  
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 Prijíma uznesenia v súlade so stanovami klubu. Uznesenie je platné, keď za jeho 
prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina členov klubu.  

 Uznáša sa o zániku klubu. Pre platnosť uznesenia o zániku klubu je potrebný 
súhlas 2/3 členskej základne klubu.  
 

 2. Predstavenstvo  klubu – Je najvyšším orgánom klubu, ktorý riadi jeho činnosť 
medzi dvomi členskými schôdzami.  

 
Plní nasledujúce úlohy:  
 

 Zvoláva členské schôdze klubu.  
 Vypracováva a predkladá členskej schôdzi správu o činnosti klubu za uplynulé 

obdobie.  
 Vypracováva ročný plán klubu, finančný plán a rozpočet a predkladá na 

schválenie členskej schôdzi.  
 Kontroluje hospodárenie klubu.  
 Zabezpečuje dodržiavanie zákonov, predpisov a všeobecne záväzných nariadení 

obce a samosprávy.  
 Rozhoduje o prijatí za člena klubu.  
 Rieši sťažnosti a odvolania vo veci disciplinárneho rozhodnutia členov klubu. 
 Volí predsedu predstavenstva, hospodára, tajomníka a poveruje jednotlivých 
členov  predstavenstva zodpovednosťou za činnosť klubu na jednotlivých 
úsekoch.  

 Schádza sa pravidelne raz za šesť mesiacov a mimoriadne podľa potreby na 
prerokovanie neodkladných záležitostí.  

 Zasadanie zvoláva spravidla predseda predstavenstva, alebo v nutných prípadoch 
aj členovia predstavenstva.  

  
  3. Predsedníctvo predstavenstva klubu – tvoria predseda predstavenstva, hospodár 
a tajomník klubu.  

Členov predsedníctva volí predstavenstvo klubu.  
 
A/ Predseda predstavenstva klubu – je štatutárnym zástupcom klubu.  
 

 Zodpovedá za celkovú organizačnú činnosť klubu.  
 Vykonáva právne úkony, uzatvára dohody a zmluvy. (Uzatváranie zmlúv 

a dohôd podlieha schváleniu predstavenstvom klubu).  
 Zodpovedá za dodržiavanie zákonov, zákonných predpisov a noriem pri činnosti 

klubu.  
 Zúčastňuje sa na rokovaniach s príslušnými štátnymi orgánmi, hospodárskymi

organizáciami a ostatnými inštitúciami, ako aj zástupcami obecnej samosprávy.  
 Zvoláva zasadanie predstavenstva klubu a vedie jeho rokovania  
 Pri rozhodovaní predstavenstva má právo vetovať tie rozhodnutia, ktoré nie sú

v súlade  s príslušnými zákonmi, právnymi predpismi ako i stanovami klubu.  
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 B/ Hospodár klubu  
 
 Zodpovedá za hospodárenie klubu v zmysle príslušných právnych predpisov.  
 Predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení klubu za uplynulé obdobie.  
 Zabezpečuje nákup.  
 Zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie klubu.  
 Kontroluje účtovnú a pokladničnú evidenciu.  
     
C/  Tajomník klubu  
 
 Zodpovedá za administratívnu činnosť klubu.  
 Vedie evidenciu členskej základne, disciplinárnych priestupkov členov klubu

a plnenia členských pracovných povinností.  
 Dojednáva a zabezpečuje rokovania a návštevy funkcionárov.  
 Vybavuje poštové zásielky.  
 Zabezpečuje potrebnú odbornú literatúru, časopisy, príslušné zákony a predpisy, 

tlačivá a formuláre.  
 

    D/ Ďalšie funkcie v predstavenstve klubu určí predstavenstvo na svojom 
zasadaní, určí ich konkrétnu náplň a poverí ich plnením jednotlivých členov 
predstavenstva.  
   
4. Kontrolná komisia klubu.  
 
 Vykonáva kontrolu hospodárenia a plnenia plánu činnosti klubu, dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov klubu. Kontrolu hospodárenia 
vykonáva minimálne raz za pol roka, ostatné kontroly priebežne.  

 Vypracováva kontrolnú správu a predkladá na schválenie členskej schôdzi.  
 So závažnými nedostatkami zistenými pri kontrole, bez meškania oboznamuje

predstavenstvo klubu.  
 Predseda kontrolnej komisie sa zúčastňuje rokovania predstavenstva klubu

s hlasom poradným.  
 Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva klubu.  
    

 
 

V. Členstvo a jeho vznik 
   
 Členom klubu sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá má záujem 

o rozvoj kultúry a športu a aktívny výkon kultúrno-spoločenských a športových 
akcií v meste, ktorá sa aktívne na tomto podieľa, súhlasí so stanovami klubu a vo 
svojej spolkovej činnosti sa nimi riadi.  

 Členstvo v klube je dobrovoľné a nikomu nemôže byť na ujmu jeho občianskych
práv.  

 Právnickú osobu zastupuje v klube štatutárny zástupca.  
 Členstvo v klube vzniká na základe zápisu a jej schválením predstavenstvom 

klubu.  
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 Členstvo v klube zaniká dobrovoľným vystúpením zo klubu, vylúčením z radov 
členstva disciplinárnym rozhodnutím, zánikom právnickej osoby, nezaplatením
členského príspevku v stanovenej lehote a úmrtím fyzickej osoby.  

 Členská schôdza klubu môže svojím uznesením obmedziť početnosť členskej
základne.  

     
 Práva a povinnosti členov klubu:  
       Člen klubu má právo:  
 
 Voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu.  
 Podávať návrhy a sťažnosti a obracať sa s otázkami na orgány klubu.  
 Požadovať konkrétne informácie o činnosti klubu a dostať na ne odpoveď.  
 Kedykoľvek zo klubu vystúpiť.  

 
       Člen klubu je povinný:  
 
 Zúčastňovať sa na rokovaniach členských schôdzi klubu.  
 Aktívne sa podieľať na plnení hlavných úloh klubu.  
 Dodržiavať stanovy klubu a príslušné všeobecne záväzné predpisy.  
 Podieľať sa vlastnou prácou na tých činnostiach a aktivitách klubu, ktoré súvisia 

s jeho celkovou činnosťou.  
 Platiť členské príspevky.  

 
              
 

VI. Disciplinárne konanie 
   
1. Za porušenie spolkovej disciplíny (porušenie stanov klubu, všeobecne záväzných 
právnych noriem, narúšanie medziľudských vzťahov v klube) môže byť členovi 
klubu uložené nasledovné disciplinárne opatrenie:  
 napomenutie  
 zbavenie funkcie v klube  
 zbavenie členstva v klube na dobu 2 rokov  (po uplynutí doby opatrenia, ak chce

disciplinárne riešený pokračovať v členstve, musí toto ohlásiť predstavenstvu 
klubu, ktorý vo veci rozhodne ).  

   
2. Disciplinárne priestupky členov klubu prerokováva a disciplinárne opatrenia 
ukladá disciplinárna komisia. Proti rozhodnutiu komisie sa môže člen do 15 dní od 
uloženia opatrenia odvolať k predstavenstvu klubu, ktoré vo veci rozhodne 
a s konečnou platnosťou do 15 dní od obdržania odvolania upovedomí o rozhodnutí 
člena.  
 
3. Disciplinárna komisia  
 Disciplinárnu komisiu v počte členov a jej predsedu volí predstavenstvo klubu.  
 Prerokováva priestupky členov klubu a ukladá disciplinárne opatrenia.  
 Člen disciplinárnej komisie nemôže byť zároveň členom predstavenstva klubu

ani kontrolnej komisie.  
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VII. Zásady hospodárenia klubu 
   
 Na hospodárenie klubu sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných predpisov. 
 Klub v právnych vzťahoch vystupuje svojim menom a nesie plnú zodpovednosť 

vyplývajúcu z týchto vzťahov. Môže sa zaväzovať len do výšky svojho majetku
a preberať len také záväzky, ktorých plnenie je v jeho možnostiach.  

 V hospodárskych záležitostiach za klub koná, podpisuje a zodpovedá predseda 
a hospodár klubu.  

     
Príjmy klubu tvoria:  
 
 členské poplatky.  
 sponzorské dary  
 finančné prostriedky získané zo športových a kultúrnych aktivít  
    
   Klub používa finančné prostriedky na nákup materiálno-technického vybavenia 
klubu, ako aj na zabezpečenie kultúrno-spoločenskej a športovej činnosti.  
   
 
 

VIII. Zánik klubu 
   
 
    Klub zaniká:  

1. Uznesením členskej schôdze klubu (viď. stať IV., čl. 1)  
2. Zlúčením s iným združením  
3. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.  
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