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Článok I.  
Základné ustanovenia 

1. Mestský hokejový klub Martin (ďalej len MHK Martin) je dobrovoľnou 
záujmovou  organizáciou, ktorá združuje občanov, ktorí prostredníctvom tohto klubu 
vykonávajú činnosť zameranú na výchovu a rozvoj hokeja a hokejbalu zo zameraním 
na mládež, ako aj občanov mesta Martin a jeho okolia. 

2. Poslaním hokejového klubu ( ďalej len HK) je uspokojovať záujmy a záľuby občanov 
mesta v oblasti rozvíjania telesnej kultúry a vytvárať podmienky na zvyšovanie telesnej, 
športovej a duševnej zdatnosti, upevňovania zdravia a dosiahnutie vyššej športovej 
výkonnosti. 

3. MHK Martin je otvorený pre každého kto sa chce podieľať na jeho činnosti. Je nezávislou a 
samostatnou spoločenskou organizáciou, ktorá vyvíja a rozvíja svoju činnosť na 
demokratických princípoch pri rešpektovaní samostatnosti, rovnocennosti, tolerancie 
a vzájomnej dôvery. Je politický nezávislá a je členom Slovenského zväzu ľadového hokeja ( 
ďalej len SZĽH ) a Slovenskej hokejbalovej únie ( ďalej len SHbÚ ) 

4. MHK Martin môže pristúpiť k členstvu v ďalších športových zväzoch ak sa začne venovať 
aj iným športovým odvetviam. 

5. MHK Martin má vlastnú symboliku, ktorá pozostáva zo znaku MHK a klubových farieb, 
modrej, žltej, červenej a bielej. 

6. MHK Martin tvorí správna rada na čele s prezidentom hokejového klubu, ktorú volí Valné 
zhromaždenie na dobu 4 rokov a skladá sa najmenej zo 5 členov. 

7. MHK Martin je organizácia s právnou subjektivitou. Sídlom hokejového klubu je: Martin 
Ul. Gorkého č. 2  

Článok II.    
Hlavné úlohy MHK  

1. Klub sa stará o rozvoj športovej činnosti, organizuje a zabezpečuje komplexný rozvoj 
ľadového hokeja a hokejbalu v meste Martin a jeho okolí. 

2. Zabezpečuje systematickú a cieľavedomú prácu s mládežou, odbornú a poradenskú činnosť 
zameranú na ich všestranný rozvoj. 

3. Klub vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre 
svoju činnosť ako celku, ako aj všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcii 
a programov. 

4.  Pri rokovaniach so spoločenskými organizáciami, združeniami občanov, firmami, štátnymi 
orgánmi, ako aj medzinárodnými organizáciami zastupuje záujmy a potreby klubu. 

5. Zabezpečuje účasť a činnosť na majstrovských, nemajstrovských ako aj medzinárodných 
súťažiach, ako sa aj podieľa na ich príprave a organizácii. 
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6. Zabezpečuje registráciu svojich členov a vedie potrebnú evidenciu všetkých základných 
zložiek. 

7.  Klub v súvislosti so svojím napredovaním a rozširovaním hráčskej základne zriaďuje vo 
svojom pôsobisku športové triedy zo zameraním na talentovanú mládež. 

Článok III.  

Členstvo v hokejovom klube  

1.Členstvo môže byť: - individuálne 

-  kolektívne 

-  čestné. 

2. Individuálne členstvo v MHK Martin je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať občan 
Slovenskej republiky bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského 
vyznania, pohlavia a veku. Členom sa môže stať aj cudzí štátny príslušník, ktorý má trvalé 
bydlisko na území SR a súhlasí so stanovami klubu. 

Členstvo vzniká: - podaním, prijatím a zaregistrovaním prihlášky správnou radou MHK 

Platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny 
rok  najneskoršie do posledného dňa kalendárneho roka ( 31. 12. ) 

3. Individuálne členstvo v MHK Martin zaniká: 

 
-  vystúpením člena na vlastnú písomnú žiadosť doručenú správnej rade 

-  nezaplatením členského príspevku do 30 dní od doručenia písomnej upomienky, 
o tomto         rozhoduje Valné zhromaždenie 

-  vylúčením pre nerešpektovanie stanov klubu a  neplnenie si základných povinností člena, 
o tomto  rozhoduje Valné zhromaždenie 

-  vylúčením pre závažné previnenie, ktoré je nezlučiteľné s členstvom v Mestskom 
hokejovom klube Martin ďalej len ( MHK ), o tomto rozhoduje Valné zhromaždenie 

-  úmrtím člena 

-  zánikom hokejového klubu 

4. Kolektívne členstvo vzniká po vzájomnej dohode oboch strán a uzavretím písomnej 
dohody, ktorej obsahom budú práva, povinnosti, spôsob a rozsah vzájomnej spolupráce. 
Kolektívnym členom môže sa môže stať: organizácia, spoločnosť alebo združenie, so sídlom 
na území SR, ako aj so sídlom v zahraničí. 
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5. Čestné členstvo v MHK Martin môže byť udelené jednotlivcovi, kolektívu, organizáciám, 
spoločnostiam alebo združeniam na návrh člena klubu za osobitné zásluhy o rozvoj, 
prosperitu a ochranu záujmov MHK Martin a musí byť schválené Valným zhromaždením 
klubu.  

6.  Deti a mladistvých do 18 rokov prihlasuje za člena hokejového klubu ich zákonný 
zástupca. 

7. O vzniku a udelení kolektívneho a čestného členstva v klube rozhoduje Valne 
zhromaždenie. 

Článok IV.  

Základné práva a povinnosti členov klubu  

Základné práva členov: 

• zúčastňovať sa na športových, kultúrno-spoločenských akciách hokejového klubu 
a mesta Martin. 

• zúčastňovať sa členských schôdzach a Valných zhromaždeniach 
• zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorom sa hodnotí jeho činnosť 
• dávať podnety, návrhy a pripomienky  
• mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do funkcie je 

odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek minimálne 18 rokov  

Základné povinnosti členov: 

• dodržiavať stanovy MHK Martin, vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, dodržiavať 
disciplínu a zásady spoločenskej morálky  

• podieľať sa na činnosti klubu  
• riadne vykonávať prijaté funkcie 
• chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok, slúžiaci klubu 
• zúčastňovať sa na súťažiach a na akciách, ktoré sú poriadané klubom 
• riadne a včas platiť členské a iné, Valným zhromaždením schválené príspevky a 

poplatky.  

Disciplinárne konanie vykonáva a opatrenia ukladá podľa posúdenia Správna rada na čele 
s prezidentom hokejového klubu. 
 
Článok V.  
 
Štruktúra orgánov v hokejovom klube  

Orgánmi klubu sú: Valné zhromaždenie 

Správna rada 

Dozorná rada 
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Článok VI.  
 
Valné zhromaždenie MHK Martin  

1. Najvyšším orgánom MHK Martin je Valné zhromaždenie. 

 
2. Valné zhromaždenie sa schádza spravidla raz za rok. Zvoláva ho správna rada. 
V mimoriadnych situáciách je možné Valné zhromaždenie zvolať na návrh správnej rady, 
resp. člena klubu aj mimo doby jeho riadneho zasadnutia. 

3. Valné zhromaždenie prerokováva všetky základné otázky činnosti klubu. Uznáša sa o 
vzniku    MHK Martin, názve a symbolike, ako aj o jeho zániku. 

4. V prípade zániku MHK bez právneho nástupcu Valné zhromaždenie určuje likvidátora. 

5. Schvaľuje, mení alebo ruší stanovy klubu, prerokúva správu správnej rady o činnosti a 
čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie. 

6. Schvaľuje plán činnosti MHK a jeho rozpočet 

7. Volí a odvoláva dozornú radu 

8. Prejednáva správu dozornej rady 

9.Je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie správanej rady, ak je v rozpore s platnými 
stanovami MHK a organizačným poriadkom 

10. Valné zhromaždenie volí prezidenta klubu, členov správnej rady hokejového klubu 
a členov dozornej rady. 

11. Valné zhromaždenie je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní 

12. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných viac ako nadpolovičná 
väčšina členov klubu, alebo v prípade členov do 18 rokov - ich zákonných zástupcov. 

13. Všetky závažné rozhodnutia sa prijímajú kolektívne a uznesenie VZ je záväzné pre 
všetkých členov klubu. 

  

Článok VII.  
 

Správna rada MHK Martin  

 
1.  Zastupuje klub, zabezpečuje a riadi činnosť MHK vo volebnom období 
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2. Počet členov a spôsob voľby alebo zastúpenia správnej rady je v právomoci Valného 
zhromaždenia klubu. 

3.  Správna rada sa skladá z prezidenta hokejového klubu, generálneho manažera a ďalších 
troch členov. 

4.  Zvoláva a zabezpečuje obsahovú a organizačnú prípravu Valného  zhromaždenia, 

5.  Zastupuje MHK Martin pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, organizáciami, 
spoločenskými inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami. 

6.  Pravidelne hodnotí plnenie plánu a čerpanie rozpočtu MHK Martin, 

7. Pravidelne hodnotí priebeh majstrovských súťaží a tréningového procesu a prijíma 
potrebné opatrenia v tomto smere,  

8.  Pre svoju činnosť si zriaďuje profesionálny aparát, 

 
9.  Navrhuje rozpočet klubu. 

10.  Schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení 

11. Podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri 

12. V prípade potreby dáva návrhy na zvolenie a odvolanie Prezidenta klubu 

13. Navrhuje Valnému zhromaždeniu kandidátov na členov správnej rady a dozornej rady 

14. Schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku 

15. Rozhoduje o obmedzení práva Prezidenta konať v mene klubu 

16. Vedie evidenciu organizačných jednotiek v klube 

17. Správna rada na čele s prezidentom klubu je oprávnená rozhodovať o všetkých otázkach 
činnosti MHK Martin, pokiaľ tieto nie sú v právomoci Valného zhromaždenia.  

Článok VIII.  
 

Dozorná rada MHK Martin  

Dozorná rada je kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju Valné zhromaždenie. 
Vykonáva revízie hospodárenia a ich výsledky s návrhom opatrení informuje správnu radu. 

Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. 

Členovia dozornej rady môžu byť členmi iného hokejového klubu.  
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Zloženie dozornej rady: 

1. Dozorná rada má najmenej troch členov. Revízorom alebo členom dozornej rady  môže byť 
iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady 
nemôže byť člen správnej rady a prezident klubu. 

2. Členov dozornej rady volia a odvolávajú členovia klubu, v nutnom prípade správna rada. 

Činnosť dozornej rady.  

1. Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán klubu, ktorý dohliada na činnosť klubu, skladá sa 
z troch členov klubu. 

2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 
týkajúcich sa činnosti klubu. 

3.  Preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie 
správnej rade. 

4.   Kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov. 

5.   Upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie 

6.   Navrhuje zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem 
klubu.  

7.   Podáva správnej rade návrh na odvolanie prezidenta klubu 

8.   Navrhuje správnej rade obmedzenie práva Prezidenta klubu konať v mene klubu. 

9.  Zúčastňuje sa prostredníctvom svojich členov rokovaní správnej rady s hlasom poradným. 

10. Upozorňuje správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladateľskej zmluvy 
alebo štatútu. 

 
Článok IX   

 
Majetok a hospodárenie MHK Martin  

Hokejový klub MHK Martin (môže mať) vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, 
potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti, o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho, resp. 
zveľaďovať ho. 

S majetkom, ktorý mu bol zverený, nakladá v súlade s právnymi normami predpismi 
a zákonmi. 
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Zdrojom majetku MHK Martin sú príjmy z členskej základne, príjmy z telovýchovnej, 
športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárstva a povolených 
podnikateľských činností, príjmy z príspevkov sponzorov, reklamnej činnosti, darov, dotácií, 
grantov, pôžičiek a iných príjmov. Klub si zriaďuje v peňažnom ústave účet podľa charakteru 
svojej činnosti 

Článok X.  
 

Právne postavenie a spôsob konania v mene MHK Martin  

1. Mestský hokejový klub MHK Martin má právnu subjektivitu. V mene MHK rokuje 
správna rada, ktorú navonok spolu s MHK zastupuje prezident hokejového klubu alebo ním 
poverení členovia správnej rady poverovaní ad hoc. 

 2. K vydávaniu oznámení akéhokoľvek druhu je oprávnená v rámci svojej kompetencie 
Správna rada MHK Martin. K podpisovaniu dokumentov, písomností a listín za MHK Martin 
je oprávnený prezident hokejového klubu a v prípade, že hodnota predmetu úkonu je vyššia 
ako 500,- EUR  podpisuje listiny prezident spolu s generálnym manažérom ako členom 
správnej rady. 

3. Prezident hokejového klubu je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť klubu a koná 
v jeho mene. Rozhoduje o záležitostiach klubu ak to nie je vyhradené do pôsobnosti iných 
orgánov. 

• Rozhodnutie správnej rady alebo štatút, môže obmedziť právo prezidenta konať 
v mene klubu. 

• Prezident sa zúčastňuje na rokovaniach správnej rady. 
• Za prezidenta môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, je 

spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.  

Článok XI.  
 

Záverečné ustanovenia mestského hokejového klubu MHK Martin  

Výklad stanov a ďalších vnútorných organizačných predpisov prislúcha Správnej rade MHK 
Martin. 

Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením Mestského hokejového klubu Martin 
dňa ( dopísať dátum ) 

 
Týmto strácajú platnosť stanovy MHK Martin registrované Ministerstvom vnútra SR ( 
dopísať dátum a číslo registrácie ) 

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR, alebo splnením oznamovacej 
povinnosti. 

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi 
SZTK, SZĽH vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky.  


