STANOVY AKADEMIKA TU KOŠICE
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Akademik Technická univerzita Košice / ďalej len ATU - Košice / je v zmysle zákona
č. 83/1990 Zb. dobrovoľnou záujmovou organizáciou.
2. ATU Košice vykonáva svoju činnosť ako nezávislá organizácia, riadiaca sa vo svojej
činnosti princípmi demokracie, vlastnými stanovami, informačnými predpismi a právnymi
normami SR.
3. ATU Košice má svoj znak a vlajku.
4. Sídlom ATU sú Košice 040 01, Watsonova č. 4A.

Článok II.
Poslanie ATU Košice
1. Hlavným poslaním je rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podpora športu
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, vytváraním podmienok pre zabezpečenie
činnosti klubov, oddielov a iným právnickým osobám.
2. Realizovať svoju činnosť so zreteľom na etické a zdravotné hľadiská vo všetkých
oblastiach telesnej výchovy a športu.
3. Zabezpečovať spoločné potreby klubov a oddielov v oblasti ekonomickej, organizačnej,
materiálovo-technickej, personálnej, edičnej, vedecko-výskumnej, zdravotnej a vzdelávacej.
4. Hájiť záujmy svojich členov a umožňovať im sebarealizáciu v kluboch a oddieloch ATU
Košice.
5. Spolupracovať s telovýchovnými a športovými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.

Článok III.
Členstvo v ATU Košice
1. Členstvo v ATU Košice je dobrovoľné a neprevediteľné na inú osobu.
2. Členmi ATU Košice sú občania Slovenskej republiky a cudzí štátni príslušníci, ktorí sú
organizovaní v jeho kluboch.
3. Členom ATU Košice môže byť fyzická, alebo právnická osoba na základe prijatej
prihlášky.
4. O prijatí za člena ATU Košice rozhoduje výbor klubu, oddielu.
5. Dokladom o členstve je platný členský preukaz ktorý bol vydaný oddielom, klubom ATU
Košice.
6. Členstvo v ATU Košice sa priznáva na základe písomnej prihlášky.
7. Správna rada ATU Košice môže udeliť na základe návrhu klubov, oddielov čestné
členstvo v ATU Košice osobám, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj
vysokoškolského športu.
8. Individuálne členstvo v ATU Košice zaniká:
 zrušením členstva pre neplatenie členských príspevkov

 zrušením členstva na základe rozhodnutia výboru klubu, či oddielu
 vylúčením pre hrubé porušenie všeobecných právnych noriem a stanov ATU Košice
 úmrtím člena
9. Práva členov:
 zúčastňovať sa činnosti klubov a oddielov, využívať výhody člena ATU Košice
 zúčastňovať sa konferencie ATU Košice ak dovŕši 15 rok života
 dávať podnety, návrhy, pripomienky, požadovať na ne od klubu, resp. ATU Košice do
30 dní odpoveď
 byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu, oddielu, resp. ATU Košice
 byť volený do orgánov klubu, oddielu, resp. ATU Košice po dovŕšení 18 roku života
10. Povinnosti člena:
 dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov klubu, oddielu, resp. ATU
Košice
 aktívne sa zapájať do činnosti klubu, oddielu, resp. ATU Košice
 chrániť a ošetrovať majetok klubu, oddielu, resp. ATU Košice
 vystupovať v duchu morálnych zásad fair play, dbať o dobré meno klubu, oddielu,
resp. ATU Košice
 riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ktoré schválili orgány klubu, oddielu, resp.
ATU Košice
11. Klub, oddiel ATU Košice má právo vystúpiť z organizácie, ak o tom rozhodne viac než
3/5 väčšina jeho členov s hlasovacím právom.

Článok IV.
Organizačná štruktúra ATU Košice
1. ATU Košice sa člení podľa športových odvetví na kluby a oddiely.
2. Kluby a oddiely spravidla nemajú právnu subjektivitu.
3. Kluby a oddiely si tvoria vlastné riadiace orgány a štruktúry, ktoré sa môžu riadiť
vlastnými stanovami a organizačným poriadkom. Tieto nemôžu odporovať stanovám ATU
Košice.

Článok V.
Orgány ATU Košice
Konferencia Akademika TU Košice
1. Konferencia je najvyšším orgánom ATU Košice.
2. Konferenciu zvoláva pravidelne jedenkrát za 3 roky správna rada ATU Košice.
Mimoriadnu konferenciu môže zvolať správna rada, v prípade že o to požiada nadpolovičná
väčšina klubov a oddielov ATU Košice prostredníctvom žiadosti ich vedúcich
predstaviteľov. Správna rada musí zvolať mimoriadnu konferenciu do 60 dní od dátumu
podania žiadosti.
3. Konferencie sa zúčastňujú delegáti klubov, oddielov v kľúči 1/20 na každých aj začatých
členov ATU Košice.
4. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených
delegátov.

5. Rozhoduje najmä o:
 vzniku a zániku ATU Košice 2/3 väčšinou delegátov nominovaných na konferenciu
 prerokováva správu o činnosti ATU Košice vrátane hospodárenia, činnosti správnej
rady a dozornej rady
 koncepcií rozvoja ATU Košice
6. Konferencia sa riadi rokovacím poriadkom.

Článok VI.
Správna rada ATU Košice
1. Správna rada je tvorená zo zvolených zástupcov klubov a oddielov. Každý klub, oddiel, si
volí jedného zástupcu . Funkčné obdobie SR je 3 ročné.
2. Správna rada môže kooptovať za svojho člena v priebehu svojho funkčného obdobia
zástupcov TU v Košiciach a zástupcov ďalších subjektov.
3. Správna rada si volí zo svojho stredu predsedu. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý
získa nadpolovičnú väčšinu hlasov.
4. SR zvoláva predseda SR podľa potreby, avšak minimálne 2x ročne.
5. SR koordinuje činnosť ATU Košice medzi konferenciami. Uznáša sa a rozhoduje
o spôsoboch a formách realizácie cieľov ATU Košice, o všetkých majetkových podstatách,
ktoré sú vo vlastníctve, resp. užívaní ATU Košice, ako aj o všetkých tu nešpecifikovaných
činnostiach, schvaľuje platy zamestnancov v trvalom a vedľajšom pracovnom pomere.
6. V prípade rozhodovania, v ktorom je rovnosť hlasov, prináleží predsedovi hlas
rozhodujúci.
7. SR sa uznáša nadpolovičnou väčšinou svojich členov. V prípade majetkových skutočností
2/3 väčšinou svojich členov.
8. SR schvaľuje na základe predložených návrhov klubov ich vznik a zánik.
9. SR menuje maximálne 5 členný sekretariát.

Článok VII.
Sekretariát ATU Košice
1. Sekretariát ATU Košice sa skladá spravidla : predseda SR, riaditeľ ATU, ekonóm,
marketingový pracovník, administratívny pracovník.
2. Činnosť sekretariátu sa riadi organizačným poriadkom, ktorý schvaľuje SR.

Článok VIII.
Dozorná rada ATU Košice
1. Zloženie Dozornej rady / ďalej len DR / je 3 členné a funkčné obdobie 3 ročné. Jej členmi
nemôžu byť členovia SR a sekretariátu ATU Košice. DR volí konferencia ATU.
2. DR si volí zo svojich členov predsedu. Predseda, alebo ním poverený člen DR, má právo
zúčastňovať sa zasadnutia SR s hlasom poradným.
3. DR dohliada na dodržiavanie stanov a ostatných dokumentov prijatých konferenciou , SR
a klubmi ATU Košice.

4. V zmysle platných zásad, smerníc a zákonov vykonáva kontrolu hospodárenia ATU
Košice a predkladá správu konferencii ATU Košice. V prípade závažných zistení predkladá
operatívne správu SR.

Článok IX.
Majetok a hospodárenie
1. Majetok ATU
Košice tvoria finančné fondy, hnuteľný a nehnuteľný majetok,
pohľadávky, cenné papiere a iné aktíva a pasíva. Vlastníkom majetku je ATU Košice,
pričom spravovanie môže byť pridelené klubom.
2. Zdrojom príjmov, z ktorých sa pokrýva činnosť ATU podľa článku II týchto stanov sú:
a) podpory, príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu VÚC a miestnych
samospráv
b) príjmy zo štartovného, resp. účastníckeho poplatku oprávňujúceho štart na športovom
podujatí organizovanom ATU
c) príjmy za účasť športovcov na športových súťažiach, športových exibíciách alebo na
iných športových podujatiach
d) príjmy vo forme peňažných a nepeňažných cien zo športových súťaží a podujatí
e) príjmy zo vstupného na zápasy a podujatia
f) príjmy z podielu 2% zaplatenej dane
g) prijaté dary
h) príjmy z predaja športovcov, ktorí boli vychovaní z prostriedkov ATU
i) príjmy z televíznych a rozhlasových prenosov
j) príjmy z reklám a z postúpenia reklamných práv, ktoré nezakladajú cenovú
konkurenciu
k) členské príspevky vo výške určenej príslušným klubom resp. oddielom
l) výnosy z prevádzkovania zberni TIPOS
m) výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti
3. Účelovo pridelené, menovite získané prostriedky a majetok hnuteľný a nehnuteľný pre
kluby a oddiely, sú akceptované SR ATU Košice v plnom rozsahu.
4. O manipulácii s ostatným majetkom ATU Košice rozhoduje SR ATU Košice.
5. Pri zániku ATU Košice o majetku ATU Košice rozhodne konferencia.

Článok X..
Výklad stanov
1. Prípady, ktoré nie sú riešené stanovami ATU Košice, prípadne inými predpismi ATU
Košice, spadajú do rozhodovacej právomoci SR.
2. Záväzný výklad stanov medzi dvoma konferenciami prináleží iba SR.

Článok XI.
Právna subjektivita
1. ATU Košice je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou. V mene ATU Košice
jedná predseda SR, alebo iný poverený člen SR v rozsahu jemu vymedzenom SR.
2. Štatutárnym zástupcom ATU Košice je: predseda SR
riaditeľ ATU
ekonóm

Článok XII.
Záverečné ustanovenie
Zrušujú sa
stanovy registrované na MV SR dňa 12.11.2002 pod číslom spisu:
VVS/1 – 900/90 – 11152-1
1. Stanovy ATU Košice nadobúdajú platnosť dňom ich prijatia konferenciou.
2. Platnosť týchto stanov končí prijatím nových stanov konferenciou.
3. Stanovy ATU Košice nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR.

Stanovy AKADEMIKA Technickej univerzity v Košiciach boli schválené konferenciou
dňa 30. septembra 2002.
Zmena stanov vzatá na vedomie dňa: 26.6.2006, číslo spisu VVS/1-900/90-11152-2

