
Stanovy FBC Slovan Rimavská Sobota 
 

A. Základné ustanovenia 
 

1. Názov občianskeho združenia je FBC Slovan Rimavská Sobota (ďalej FBC 
Slovan). 

2. Sídlom občianskeho združenia je ulica Dobšinského 36/28, 97901 Rimavská 
Sobota. 

3. Cieľom činnosti FBC Slovan je zastrešovať kolektívny šport florbal v meste 
Rimavská Sobota členstvom v národnom florbalovom zväze a vytváranie 
podmienok pre štart družstiev FBC Slovan v zápasoch, na turnajoch a v 
pravidelných súťažiach. 

 
B. Členstvo 

 
4. Členom FBC Slovan sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá ku dňu prijatia 

dovŕši vek 15 rokov a bola jej potvrdená prihláška na členstvo v FBC Slovan. 
5. Členom FBC Slovan sa stávajú všetci účastníci prvého Zhromaždenia členov 

klubu podpísaní na prezenčnej listine. 
6. Prihláška za člena FBC Slovan sa považuje za potvrdenú, ak je podpísaná 

aspoň dvomi členmi Vedenia klubu. 
7. V prípade, že uchádzačovi o členstvo v FBC Slovan nebola pravdivo vyplnená 

prihláška potvrdená do 30 dní od podania, môže sa písomne obrátiť na 
Vedúceho klubu, ktorý potom musí zvolať do 30 dní Zhromaždenie členov 
klubu. Uznášania schopné Zhromaždenie členov klubu môže nadpolovičnou 
väčšinou zúčastnených prijať uchádzača za člena FBC Slovan. 

8. Členstvo v FBC Slovan zaniká dobrovoľným vystúpením, alebo automaticky 
pri neúčasti na aspoň jednom z posledných troch Zhromaždení členov klubu. 

9. Právom člena FBC Slovan je hlasovať a voliť na Zhromaždeniach členov 
klubu a byť volený za súčasť Vedenia klubu. V prípade splnenia náležitostí pre 
vybavenie registračného preukazu v národnom florbalovom zväze má právo 
byť zaradený do športových družstiev klubu. 

10. Povinnosťou člena FBC Slovan je zúčastňovať sa Zhromaždenia členov klubu. 
V prípade neplnenia tejto povinnosti sa postupuje podľa článku 8 týchto 
stanov. Žiadne iné povinnosti z členstva v FBC Slovan nevyplývajú, každý 
člen sa zúčastňuje činnosti združenia podľa svojej slobodnej vôle. 

 
C. Zásady hospodárenia 

 
11. FBC Slovan hospodári podľa schváleného rozpočtu. 

 
D. Zhromaždenie členov klubu 

 
12. Zhromaždenie členov klubu je najvyšším orgánom FBC Slovan. 
13. Zhromaždenie členov klubu volí členov Vedenia klubu, schvaľuje rozpočet, 

schvaľuje zmenu stanov FBC Slovan, schvaľuje zánik FBC Slovan alebo jeho 
zlúčenie s iným občianskym združením. 

14. V prípade zániku FBC Slovan, alebo jeho zlúčenia s iným občianskym 
združením ustanovuje likvidítora zodpovedného za vysporiadanie majetku 
FBC Slovan. 



15. Zhromaždenie členov klubu, na ktorom je volené Vedenie klubu a schvaľuje 
rozpočet klubu sa musí zísť aspoň raz počas 12 mesiacov. 

16. O Zhromaždení členov klubu musia byť všetci členovia FBC Slovan 
preukázateľne oboznámení minimálne 10 dní vopred. 

17. Zhromaždenie členov klubu je uznášania schopné pri nadpolovičnej účasti 
členov FBC Slovan. 

18. Zhromaždenie členov klubu zvoláva Vedúci klubu, alebo zástupca petičného 
výboru za zvolanie zhromaždenia, ak získa podpisy aspoň štvrtiny členov FBC 
Slovan. 

 
E. Vedenie klubu 

 
19. Vedenie klubu je výkonným orgánom FBC Slovan. 
20. Vedenie klubu je zložené z troch rôznych členov klubu, ktorí majú funkcie 

Vedúceho pre športovú činnosť (ďalej VŠČ), Vedúceho pre finančné 
zabezpečenie (VFZ) a Vedúceho pre komunikáciu (VKM). 

21. Každý člen Vedenia klubu je volený samostatne na Zhromaždení členov 
klubu. 

22. Najvyššiu funkciu v  FBC Slovan má Vedúci klubu, ktorý je volený 
Zhromaždením členov klubu spomedzi VŠČ, VFZ a VKM. 

23. Každý člen Vedenia klubu a Vedúci klubu má právomoci a povinnosti, ktoré 
mu vyplývajú z ďalších bodov uvedených v stanovách. 

 
F. Právomoci a povinnosti VŠ Č 

 
24. VŠČ zodpovedá za riadny priebeh športovej činnosti FBC Slovan. 
25. Pripravuje podklady pre registráciu hráčov v národnom florbalovom zväze, 

zodpovedá za platnosť registrácií a úschováva registračné preukazy. 
26. Navrhuje zaraďovanie družstiev FBC Slovan do súťaží a pripravuje podklady 

pre prihlasovanie družstiev FBC Slovan do súťaží. 
27. Navrhuje obsadenie funkcií Vedúci družstva a Tréner jednotlivých družstiev 

FBC Slovan, ako aj štatutárnych zástupcov družstiev v súťažiach. 
28. Vypracováva návrh technického zabezpečenia športových aktivít FBC Slovan. 

 
G. Právomoci a povinnosti VFZ 

 
29. VFZ zodpovedá za evidenciu a finančné zabezpečenie činnosti FBC Slovan. 
30. Predkladá návrh na finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít klubu. 
31. Vypracováva podkladové materiály pre získavanie prostriedkov na činnosť 

FBC Slovan mimo členskej základne FBC Slovan. 
 

H. Právomoci a povinnosti VKM 
 

32. VKM zodpovedá za vonkajšiu komunikáciu potrebnú pre činnosť FBC Slovan. 
33. Administratívne spracováva materiály pripravené VŠČ a VFZ a predkladá ich 

na schválenie Vedúcemu klubu. 
34. Vedie evidenciu odoslanej a došlej pošty, e-mailovú schránku, webovú stránku 

a ďalšie spôsoby elektronickej komunikácie a je zodpovedný za komunikáciu 
s médiami. 

 



I. Vedúci klubu 
 

35. Vedúci klubu má podpisové práva za FBC Slovan, uschováva pečať FBC 
Slovan a zastupuje FBC Slovan navonok. Je štatutárnym orgánom FBC 
Slovan. 

36. Schvaľuje návrhy Vedenia klubu. 
37. Zodpovedá za evidenciu členov FBC Slovan. 
38. Zodpovedá za majetok FBC Slovan. 
39. Zvoláva podľa potreby Zhromaždenie členov klubu, minimálne ale raz za 12 

mesiacov. 
40. Raz za 12 mesiacov predkladá na Zhromaždení členov klubu správu 

o činnosti FBC Slovan a rozpočet FBC Slovan. 


