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PRVÁ ČASŤ 
Základné ustanovenia 

 
 

Prvá hlava 
Úvodné ustanovenia 

 
 

Článok 1 
Názov, sídlo a právna forma TJ Inter Bátorová 

1. Telovýchovná jednota Inter Bátorová (ďalej len TJ) je športovým združením, ktoré má právnu formu  
       občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.   
2. Politická činnosť v TJ je neprípustná. TJ v náboženských záležitostiach zaujíma neutrálny postoj. 
3. TJ Inter Bátorová je riadnym členom Oblastného futbalového zväzu Veľký Krtíš (ďalej len ObFZ), 

Stredoslovenského futbalového zväzu Banská Bystrica (ďalej len SsFZ ) a Slovenského futbalového zväzu 
(ďalej len SFZ). 

4. Sídlom TJ Inter Bátorová je Bátorová, 991 26 
 
 

 

Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

Na účely stanov a ostatných predpisov TJ sa rozumie pod pojmom:  
a) amatérsky futbal - časť futbalu, ktorá nie je profesionálnym futbalom,  
b) člen FK - riadny člen  a čestný člen.  
c) funkcionár - člen orgánu FK alebo orgánu jeho člena, hráč, tréner,  a ďalšia osoba zodpovedná za technické, 
zdravotnícke a administratívne záležitosti v rámci FIFA, UEFA, SFZ, SsFZ, ObFZ alebo v klube, najmä majiteľ 
(akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický), vedúci družstva, bezpečnostný manažér, 
hlavný usporiadateľ alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc súvisiacu so zabezpečením 
činností a plnením úloh v rámci miestneho, oblastného, regionálneho, národného alebo medzinárodného futbalového 
hnutia,  
d) futbal - futbal, futsal a plážový futbal mužov a žien, ak ďalej nie je stanovené inak,  
e) futbalové hnutie - komunita fyzických osôb a právnické osoby pôsobiace v oblasti futbalu organizovaným 

spôsobom v rámci FK a jeho členov,  
f) hlasovanie per rollam - hlasovanie s využitím elektronickej komunikácie,  
g) hráč - hráč/hráčka futbalu, futsalu alebo plážového futbalu,  
h) organizovaný futbal - súťaž vo futbale v rámci FIFA, UEFA, SFZ, SsFZ a ObFZ uskutočňovaná v súlade s 

pravidlami futbalu, 
i) rozhodnutie futbalového orgánu - záväzné rozhodnutie orgánu FIFA, UEFA, SFZ, SsFZ, ObFZ a TJ v rámci 

výkonu ich právomoci,  
j) súťaž - dlhodobá ligová/majstrovská alebo pohárová súťaž, turnaj alebo stretnutie (vrátane prípravného stretnutia) 

vo futbale organizované FIFA, UEFA, SFZ , SsFZ a ObFZ alebo jeho členom alebo iným subjektom, ktoré sa 
uskutočňujú po predchádzajúcom písomnom upovedomení príslušného riadiaceho orgánu futbalu a v stanovených 
prípadoch aj s jeho predchádzajúcim súhlasom,  
k) športový odborník - tréner, rozhodca, delegát, pozorovateľ rozhodcov, lekár, masér, fyzioterapeut, športový 

manažér, športový administrátor, usporiadateľ, organizátor, športový agent hráčov a klubov,  
l) väčšina kvalifikovaná - najmenej 2/3 väčšina všetkých členov príslušného kolektívneho orgánu TJ,  
m) väčšina nadpolovičná – najmenej polovica + jeden zo stanoveného počtu členov kolektívneho orgánu TJ,  
n) väčšina jednoduchá - najmenej väčšina prítomných členov kolektívneho orgánu TJ pri dodržaní stanovených 

podmienok pre uznášaniaschopnosť.  
 
 
 
 
 
 



Druhá hlava 
Účel vzniku, poslanie, hlavné ciele a účel činnosti TJ 

 
Článok 3 

Účel vzniku a poslanie TJ 
1. Telovýchovná jednota Inter vznikla za účelom združovania fyzických a právnických osôb pôsobiacich vo futbale 
a iných športových aktivitách na území obce Bátorová. 
2. Základným poslaním TJ  je starostlivosť a podpora rozvoja futbalu v celej šírke, s osobitým zreteľom na rozvoj 
mládežníckeho futbalu, na podnecovanie podmienok jeho napredovania v TJ, ako i podnecovania rozvoja iných 
športových aktivít  podľa vlastných možností a finančných prostriedkov.  
3. Napĺňaním poslania TJ v spoločnosti sa sleduje verejný záujem smerujúci k harmonickému rozvoju futbalu a iných 
športových aktivít, podporujúci verejnú prospešnosť orientovanú na zdravý vývoj populácie, najmä mladej generácie, 
vrátane dievčat a žien.  
 

Článok 4 
Hlavné ciele a účel činnosti TJ 

1. Hlavné ciele TJ dosahuje realizovaním opatrení na zintenzívnenie rozvoja futbalu a iných športových aktivít na 
území obce Bátorová, ktoré schvaľuje  členská schôdza na príslušné volebné obdobie a sú nasmerované do 
ťažiskových oblastí úsilia TJ.  

Účelom činnosti TJ je najmä:  
a) zastupovať záujmy členov združenia,  
b) spracovávať koncepciu rozvoja futbalu na území obce Bátorová, pri rešpektovaní špecifík  amatérskeho futbalu,  
c) starať sa o napredovanie futbalu v celej šírke, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho futbalu, na zlepšenie 
podmienok pre jeho rozvoj v obci Bátorová podľa vlastných možností, 
d) podporovať rozvoj iných športových aktivít na území obci Bátorová, 
e)spolupracovať so štátnymi i samosprávnymi orgánmi a spoločenskými organizáciami obce,  
f) podporovať, usmerňovať a kontrolovať zásady fair-play a športovej etiky, bojovať proti korupcii, intolerancii, rasizmu 
a násiliu,  
g) rešpektovať Stanovy SFZ, Pravidlá futbalu, ďalšie predpisy UEFA i FIFA, ako aj nariadenia a rozhodnutia orgánov 
SFZ, SsFZ a ObFZ,  
g) predchádzať a zabraňovať akýmkoľvek metódam a praktikám, ktoré by znamenali porušenie integrity futbalových 
zápasov a súťaží, alebo by oslabovali úlohu a postavenie SFZ v národnom, či medzinárodnom meradle, alebo by 
viedli k poškodeniu mena UEFA a FIFA.  
h) zaoberať sa ďalšími otázkami súvisiacimi s futbalom, resp. inými druhmi športu a podporovať ich rozvoj na svojom 
teritóriu.  

 

Tretia hlava 
Princípy a vzťahy v TJ 

 

Článok 5 
Princípy uplatňované v činnosti TJ 

1. Všeobecné princípy sa uplatňujú vo všetkých činnostiach a procesoch uskutočňovaných pri napĺňaní cieľov TJ. Ide 
najmä o princípy:  
a) princíp fair play- konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za 

každú cenu, princípmi, ktoré podporujú integritu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich, a zdôrazňujú úctu k 
človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca účastného na športovom podujatí,  
b) princípy olympizmu - tak ako sú vymedzené v Olympijskej charte Medzinárodného olympijského výboru,  
c) princíp primeranosti - podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo 

výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, 
záujmov a hodnôt,  
d) princíp efektívnosti/hospodárnosti - podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje efektivita 
možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosiahnutému 
výsledku, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne,  
2. Aj v prípadoch, keď je výslovne stanovené použitie osobitného princípu, všeobecné princípy musia byť taktiež 
zohľadnené.  
3. V prípadoch neupravených predpismi TJ musia byť konanie, postup alebo rozhodnutie orgánov TJ a jej členov, v 
súlade so všeobecnými princípmi uvedenými v odseku 1.  



 

Článok 6 
Neutralita a nediskriminácia v TJ 

1.TJ zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj. 
2. V podmienkach a štruktúrach TJ, vrátane jeho členov, ich organizačných štruktúr a im podriadených osôb, nie je 
prípustná: 
a) politická a náboženská agitácia, 
b) akákoľvek diskriminácia, 
c) podnecovanie k rasovej, národnostnej alebo etnickej nenávisti,  
d) hanobenie národa, rasy a presvedčenia, 
e) útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb alebo  
osobám na základe ich rasového, etnického, či národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, politického  
alebo náboženského presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu. 
 

 
Štvrtá hlava 

Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v TJ 
 

Článok 7 
Systém predpisov TJ a normatívne akty vydávané TJ 

1. Stanovy TJ Inter Bátorová sú najvyšším predpisom TJ.  
2. Orgány TJ vydávajú na základe stanov, v rámci im zverenej právomoci a pôsobnosti predpisy, rozhodnutia, 
odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade s týmito stanovami.  
3. V rámci TJ vydávajú príslušné orgány TJ tieto predpisy záväzné pre všetkých členov TJ, ktorých činnosti sa týkajú:  
a) volebný poriadok – schvaľuje  členská schôdza; upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov TJ,  
b) rokovací poriadok – schvaľuje  členská schôdza ; upravuje procesné pravidlá rokovania členskej schôdze,  
c) ostatné poriadky – schvaľuje  výbor, upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti TJ,  
4. Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie vydáva orgán TJ v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla 
formou uznesenia. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre označené subjekty.  
 

Článok 8 
Záväznosť Stanov TJ 

1. Stanovy, organizačné poriadky a ostatné predpisy TJ, musia byť v zásadnom súlade so Stanovami SFZ, jeho 
legislatívou a týmito stanovami.  
2. Všetky základné dokumenty TJ musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ, ako aj s publikovanou 
ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a Najvyššieho 
súdu SR.  
3. Za porušenie Stanov TJ a SFZ, ich poriadkov, smerníc a nariadení sa voči jednotlivcom a kolektívom z radov 
členov TJ prijímajú disciplinárne opatrenia v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ.  
 

Článok 9 
Záväznosť rozhodnutí orgánov TJ 

1.Právoplatné rozhodnutie orgánu TJ, ktoré bolo vydané v súlade so stanovami a ostatnými predpismi TJ v rámci jeho 
právomoci, je pre všetkých členov tohto orgánu, ktorým je určené, záväzné.  
2. Člen TJ je povinný rešpektovať aj rozhodnutia SFZ, SsFZ a ObFZ a jeho orgánov.  
 

Článok 10 
Predpisy členov TJ 

 
1. Stanovy a všetky ostatné predpisy, ako aj rozhodnutia subjektov  musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a 
EÚ, ako aj so stanovami SFZ, SsFZ, ObFZ a ostatnými predpismi SFZ, FIFA a UEFA.  
2. Členovia SFZ sú povinní rešpektovať všetky právoplatné rozhodnutia orgánov SFZ, SsFZ, ObFZ a TJ o 
záležitostiach týkajúcich sa ich členstva. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ich právnu formu a organizačnú štruktúru.  

 
 



Článok 11 
Riešenie sporov v TJ 

1. V súlade so stanovami TJ sa členovia TJ zaväzujú v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia, súvisiacich 
s organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti, ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, 
funkcionárov, prednostne riešiť takéto spory prostredníctvom príslušných orgánov TJ a rešpektovať právomoc 
Rozhodcovského súdu zriadeného SFZ (ďalej len „rozhodcovský súd“) pod sankciou disciplinárneho opatrenia v 
zmysle disciplinárneho poriadku. Na rozhodcovský súd resp. Odvolaciu komisiu SFZ sa dotknutý člen (TJ) môže 
obrátiť až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v konaní pred príslušnými orgánmi ObFZ, ak v týchto 
stanovách alebo v štatúte Rozhodcovského súdu nie je stanovené inak . Porušenie uvedených ustanovení môže byť 
riešené v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ. 
2. Členovia TJ uznávajú právomoc a príslušnosť rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v 
Lausanne (“Court of ArbitrationforSport”; ďalej tiež “CAS”) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre 
rozhodovanie sporov v športe a zabezpečia rešpektovanie konečných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa 
tieto rozhodnutia týkajú, a ktoré podliehajú ich právomoci.  
 
 
 

Piata hlava 
Športová činnosť v rámci TJ 

 
Článok 12 

Súťaže  
1. TJ ako riadny člen SFZ hrá dlhodobé majstrovské súťaže športových klubov vo futbale, ktoré sú uvedené v rozpise 
súťaží SsFZ a ObFZ.  
2. Majstrovské súťaže sú organizované pyramídovým spôsobom na princípe postupu a zostupu medzi súťažami 
vyšších a nižších stupňov riadenia na základe územného princípu. V odôvodnených prípadoch, výlučne ak je to v 
záujme rozvoja mládežníckeho futbalu, môže o udelení výnimky rozhodnúť Výkonný výbor ObFZ na základe 
odôvodnenej žiadosti klubu.  
3. Právo klubu štartovať v oblastnej majstrovskej súťaži závisí prednostne na športovom kritériu. Klub sa kvalifikuje do 
súťaže udržaním sa v príslušnej majstrovskej súťaži alebo na základe postupu klubu z nižšej alebo zostupu klubu z 
vyššej majstrovskej súťaže v predchádzajúcom súťažnom ročníku.  
4. Okrem športového kritéria môže byť účasť klubu v majstrovskej oblastnej súťaži podmienená aj ďalšími kritériami 
stanovenými riadiacim orgánom súťaže, pričom dôraz sa kladie na športové, infraštruktúrne, administratívne, právne a 
finančné hľadiská.  
5. Zmena právnej formy alebo organizačnej štruktúry klubu alebo iný právny úkon vykonaný za účelom uľahčenia si 
splnenia športového kritéria alebo iného kritéria stanoveného riadiacim orgánom súťaže, sú zakázané v záujme 
zachovania športovej integrity súťaže, najmä ak ide o zmenu sídla klubu, zmenu názvu klubu alebo prevod 
obchodného podielu/akcií medzi klubmi.  
6.TJ nesmie organizovať a zastrešovať stretnutia, alebo nadväzovať a udržiavať športové kontakty so zväzmi, ktoré 
nie sú členmi FIFA, UEFA alebo s dočasnými členmi FIFA, UEFA bez ich súhlasu.  
7.TJ ako riadny člen, nesmie byť členom iného národného zväzu a nesmie sa ani zúčastniť majstrovských súťaží 
zastrešených inými národnými zväzmi.  
 

 
Článok 13 

Hráči 
1. V stretnutiach  môžu aktívne súťažiť iba hráči, ktorí sú registrovaní za príslušný futbalový klub. 
2. Pre vznik alebo zmenu registrácie hráča je určujúce zaevidovanie registrácie alebo jej zmeny v informačnom 
systéme slovenského futbalu (ISSF) na to oprávnenou osobou.  
3. Ten istý hráč môže byť súčasne registrovaný v najviac jednom futbalovom klube, za ktorý sa môže zúčastňovať 
súťažnej činnosti súčasne v tom istom súťažnom ročníku.  
4. Amatérsky alebo profesionálny status hráčov a pravidlá pri transfere hráčov sú upravené prestupovým poriadkom 
vychádzajúcim z platných Pravidiel FIFA pre status a prestupy hráčov (FIFA Regulationsforthe Status and Transfer of 
Players).  

 
 



DRUHÁ ČASŤ 
Členstvo v TJ 

 
Článok 14 

Členstvo vo TJ a členovia TJ 
1) Členstvo v TJ je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia 
vystúpiť.  
2) Členstvo v TJ  je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj 
s pravidlami fungovania TJ ako občianskeho združenia.  
3) Členstvom v TJ člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám futbalového hnutia, 
ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných predpisoch TJ, ObFZ, SsFZ, SFZ, UEFA a FIFA, ako aj 
rozhodnutiam ich príslušných orgánov vydaným v súlade s nimi.  
4) TJ má riadnych členov a čestných členov.  
5) TJ zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.  
6) Informácie súvisiace so vznikom a zánikom členstva v TJ sú evidované v Centrálnom registri členov SFZ vedenom 
v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF). Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva vo FK sa môžu 
vykonávať aj elektronickou formou.  
7) Práva a povinnosti členov sú upravené v týchto stanovách.  
 

 
Článok 15 

Vznik a zánik členstva v TJ 
1) Členom TJ sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky stanovené v týchto stanovách. Na vznik členstva v TJ je  
právny nárok.  
2) Podmienky prijatia za člena TJ stanovujú tieto stanovy.  
3) O prijatí za člena TJ, o pozastavení členstva v TJ alebo o vylúčení člena z TJ rozhoduje príslušný orgán TJ v 
súlade s týmito stanovami.  
4) Členstvo v TJ zaniká:  
a) vystúpením,  
b) vylúčením,  
c) smrťou alebo právnym zánikom člena TJ,  
d) právnym zánikom TJ.  
5) Zánik členstva má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v TJ.  
6) Uhradené členské sa v prípade zániku členstva nevracia.  
7) V prípade zániku členstva bez dohratia začatých majstrovských súťaží dôsledky z hľadiska platnosti výsledkov 
odohratých stretnutí a výsledkov neodohratých stretnutí sa riešia podľa Súťažného poriadku SFZ.  
 

 
Článok 16 

Pozastavenie členstva v TJ 
1) Výbor môže rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení členstva v TJ najmä v prípadoch, ak je člen 
dôvodne podozrivý z:  
a) ovplyvňovania výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou fair play,  
b) trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia)  
c) inej závažnej trestnej činnosti (zločin).  
2) Z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia povinnosti, ktoré je v zásadnom rozpore s predpismi alebo 
rozhodnutiami TJ, ObFZ i SFZ a vážne ohrozuje športovú etiku a dobré meno TJ, môže  výbor rozhodnúť o 
pozastavení členstva, a to aj s okamžitou účinnosťou.  
3) Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia vo veci členstva na najbližšej členskej schôdzi, ak výbor svoje 
rozhodnutie o pozastavení členstva nezruší. Ak členská schôdza pozastavenie členstva nepotvrdí, pozastavenie 
členstva je zrušené.  
 

 
 
 
 



Článok 17 
Vylúčenie z TJ 

1) Člen TJ môže byť vylúčený z TJ:  
a) v prípade hrubého porušenia stanov alebo iných predpisov TJ, ObFZ i SFZ, pričom za takéto hrubé porušenie sa 
považuje najmä:  
i. ovplyvňovanie výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou fair play,  
ii. požitie dopingových látok alebo vedomá účasť na zneužití dopingových látok,  
iii. aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,  
iv. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný 
funkcionár člena,  
2) O vylúčení riadneho alebo čestného člena z TJ rozhoduje členská schôdza kvalifikovanou väčšinou.  
 

 

Článok 18 
Riadne členstvo v TJ 

1.Riadnym členom TJ je fyzická osoba spĺňajúca podmienky členstva podliehajúca  sa na  
športovej, organizačnej alebo riadiacej činnosti v orgánoch a štruktúrach TJ a jeho členov najmä ako hráč, tréner,  
alebo iný funkcionár, registrovaný v Centrálnom registri SFZ vedenom v informačnom systéme slovenského futbalu 
(ISSF). 
2. Riadny člen má priame hlasovacie právo na členskej schôdzi TJ. Má právo podieľať sa na  činnosti TJ, podávať' 
návrhy na zmenu stanov a iných predpisov TJ. 
3. Riadne  členstvo vo TJ vzniká momentom registrácie fyzickej osoby v Centrálnom registri  členov SFZ. Registrácia 
je podmienkou, ktorej splnenie musí predchádzať aktívnej  účasti fyzickej osoby, najmä ako hráč, tréner, alebo 
funkcionár, na súťaží /podujatí organizovanom v rámci činnosti TJ. 
4. Individuálnym členom sa môže stať aj iná bezúhonná fyzická osoba ako je uvedená v odseku 1 na základe žiadosti 
o registráciu za člena SFZ.  
5. Osobné údaje uchádzačov o členstvo v SFZ uvedené v ich registračnom formulári budú v súlade so stanovami a 
ostatnými predpismi SFZ zverejnené na webovom sídle SFZ alebo iným obvyklým spôsobom (napr. úradná správa 
v tlači). 
 

Článok 19 
Čestné členstvo v TJ 

1) Za čestného člena TJ môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o činnosť, rozvoj, propagáciu a popularitu 
futbalu alebo iných športov v obci sídla TJ.  
2) Návrh na prijatie za čestného člena TJ, môže členskej schôdzi predložiť Výkonný výbor TJ alebo riadny člen TJ.  
 

 
Článok 20 

Práva a povinnosti riadnych členov TJ 
Riadni členovia TJ predovšetkým:  
1) vyjadrujú záujmy futbalového hnutia v obciach, mestách okresu Veľký Krtíš,  
2) starajú sa o všestranný rozvoj futbalu, resp. iných druhov športu, predovšetkým sa usilujú o jeho príťažlivosť medzi 
mládežou,  
3) navrhujú zástupcov do orgánov TJ, 
4) zúčastňujú sa so svojimi družstvami príslušných súťaží,  
5) sú povinní rešpektovať stanovy, predpisy, smernice a nariadenia FIFA, UEFA, SFZ, SsFZ, ObFZ a FK vydané v 
rámci ich právomoci,  
6) majú za povinnosť platiť členské príspevky a poplatky. 
7) neudržiavať žiadne vzťahy športového charakteru so subjektmi, ktoré nie sú uznávané FIFA, UEFA a SFZ alebo s 
partnermi, ktorých členstvo bolo pozastavené alebo boli z členstva vylúčení,  
8) dodržiavať zásady lojality, čestnosti, športového správania a boja proti dopingu, korupcii a rasizmu,  
9) porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena ObFZ, môže viesť k sankciám podľa týchto stanov a iných 
noriem SFZ.  
 
  
 
 
 
 
 



Článok 21 
Práva a povinnosti čestných členov TJ 

Čestní členovia:  
a) sa môžu zúčastňovať na rokovaní členskej schôdze, majú právo hlasovať,  
b) podporujú záujmy futbalového hnutia a podľa svojich možností aktívne napomáhajú rozvoju futbalového hnutia, 
resp. iných druhov športu,  
c) môžu byť volení do orgánov TJ.  

TRETIA ČASŤ 
Orgány TJ 
Prvá hlava  

Spoločné ustanovenia o orgánoch TJ 
 

Článok 22 
Zodpovednosť orgánov TJ 

1) Orgány TJ zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne:  
a) Členská schôdza  – riadnym členom TJ 
b) Výkonný výbor, Revízna komisia a prezident TJ – členskej schôdzi. 
 
 
 

Druhá hlava 
Členská schôdza - Príprava a priebeh  

 
Článok 23 

Členská schôdza – základné ustanovenia 
1) Členská schôdza TJ je najvyšším zastupiteľským orgánom TJ, ktorá má právo prijať všetky najzávažnejšie 
rozhodnutia futbalového a iného športového hnutia v klube.  
2) Členská schôdza je riadna, mimoriadna a volebná.  
3) Riadna členská schôdza sa koná spravidla raz do roka.  
4) Mimoriadna členská schôdza sa koná pri splnení podmienok určených v týchto stanovách.  
5) Volebná členská schôdza sa koná spravidla raz za štyri roky a volí prezidenta TJ, jedného viceprezidenta TJ, 
manažéra ISSF a ostatných členov Výkonného výboru do počtu 9, predsedu a členov Revíznej komisie, predsedu 
a členov Volebnej komisie.  
6) Členská schôdza, na ktorej sa konajú doplňovacie voľby, sa nepovažuje za volebnú členskú schôdzu.  
7) Rokovanie členskej schôdze vedie predsedajúci, spravidla poverený člen Výkonného výboru TJ.  
8) Prípravu a priebeh členskej schôdze bližšie upravuje Rokovací a Volebný poriadok.  
 
 

Článok 24 
Právomoci členskej schôdze 

1) Členská schôdza  má v rámci pôsobnosti TJ právomoc normotvornú, rozhodovaciu a kontrolnú.  
2): Riadna členská schôdza: 
a) schvaľuje Stanovy TJ a ich zmeny, 
b) schvaľuje Volebný poriadok a Rokovací poriadok členskej schôdze a ich zmeny, 
c) rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho i čestného člena TJ, 
d) schvaľuje opatrenia smerujúce k rozvoju futbalu, resp. iných druhov športov v obci na nové volebné obdobie . 
e) schvaľuje rozpočet, správu a hospodárenie TJ a správu o nakladaní s majetkom TJ. 
f) schvaľuje správu o činnosti prezidenta a VV TJ. 
g) rozhoduje o návrhoch riadnych  a čestných členov TJ. 
h) rozhoduje o zániku či rozpustení TJ a o veciach súvisiacich so zánikom TJ, 
i) prerokováva a rozhoduje aj o otázkach v týchto stanovách neupravených, ak tieto súvisia s organizáciou  a 
činnosťou TJ.  
3)  Volebná členská schôdza: 
a)  riadne voľby do orgánov TJ sa konajú na volebnej  členskej schôdzi  raz za štyri roky.  



b)  volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta, ISSF manažéra a ostatných členov VV TJ,  
c)  volí a odvoláva predsedu a členov Revíznej komisie ,   
d)  volí a odvoláva predsedu a členov Volebnej komisie,   
e)  rozhoduje o všetkých návrhoch, ktoré sú uvedené v bode 2. tohto článku. 
 

Článok 25 
Uznášaniaschopnosť  členskej schôdze TJ 

1) Členská schôdza TJ je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná kvalifikovaná 2/3 väčšina s právom 
hlasovať.  
2) Ak nie je členská schôdza v čase začatia zasadnutia uznášaniaschopná, predsedajúci členskej schôdze po 
konzultácii s VV TJ nariadi opakované zasadnutie členskej schôdze  najneskôr do 30 dní s rovnakým programom. 
3) Na opakovanom zasadnutí členskej schôdze  postačuje účasť nadpolovičnej väčšiny členov s právom hlasovať.  
 

Článok 26 
Program a rozhodnutia členskej schôdze TJ 

1) Členská schôdza  rozhoduje formou hlasovania, zdvihnutím hlasovacích lístkov.  
2) Pred každým hlasovaním sa rozhodne o jeho spôsobe. O procedurálnych veciach sa hlasuje verejne. 
3) Výsledky hlasovania a prijaté rozhodnutia sa uvedú do zápisnice, 
4) Členská schôdza  rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s právom hlasovať, ak tieto stanovy 
neurčujú inak.  
5) Kvalifikovanou väčšinou členov s právom hlasovať rozhoduje volebná členská schôdza  TJ najmä o nasledujúcich 
veciach:  
a) schválenie stanov  TJ a ich zmeny, 
b) voľba a odvolanie prezidenta, viceprezidenta, klubového manažér ISSF a ostatných členov Výkonného výboru TJ, 
6) Program členskej schôdze  zostaví Výkonný výbor TJ na základe týchto stanov, návrhov riadnych členov TJ.  
7) Na začiatku rokovania na návrh člena môže byť program členskej schôdze  pozmenený alebo doplnený vtedy, ak s 
tým súhlasí nadpolovičná väčšina členov s právom hlasovať.  
8) Členská schôdza  TJ nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom členmi na 
začiatku členskej schôdze. V rámci bodu „diskusia“ môže členská schôdza   prijímať iba odporúčania a stanoviská.  
9) Program členskej schôdze TJ musí obsahovať nasledujúce body: 
a) vyhlásenie o tom, že členská schôdza bola zvolaná v súlade so stanovami TJ, 
b) rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie programu, 
c) schválenie programu, 
d) voľba orgánov a pracovných komisií,  ak majú byť zvolené, 
e) vystúpenie prezidenta TJ alebo ním poverených osôb, 
f) správa o činnosti TJ za obdobie od predchádzajúcej členskej schôdze, 
g) správa Revíznej komisie TJ, 
h) diskusia, 
i) schválenie uznesenia. 
 
 

Článok 27 
Riadne i doplňujúce voľby a volebná členská schôdza TJ  

1) Riadne voľby do orgánov TJ sa konajú na volebnej členskej schôdzi TJ raz za štyri roky.  
2) Pre organizáciu a priebeh volebnej členskej schôdze TJ primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu členskú 
schôdzu TJ.  
3) Volebnú členskú schôdzu TJ  zvoláva Výkonný výbor TJ tak, aby sa konala najneskôr 30 dní pred uplynutým 
štyroch rokov odo dňa konania poslednej volebnej členskej schôdze. Riadnych členov TJ o termíne konania volebnej 
členskej schôdze informuje neodkladne Výkonný výbor TJ primeraným spôsobom.  
4) Ak je navrhnutý na funkciu člena Výkonného výboru len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná 
väčšina. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na 
zvolenie jednoduchá väčšina.  
5) Ak je kandidátov na funkciu člena Výkonného výboru viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal kvalifikovanú 
väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole kvalifikovanú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo 
volieb.  
6) Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a 
kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší 
počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát 
najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci 
kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola. 
7) V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov 
nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách postačuje jednoduchá väčšina 
hlasov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.  



8) Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov TJ volených členskou schôdzou  konané mimo volebnej členskej schôdze 
na zostatok ich funkčného obdobia.  
9) V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa 
funkcie alebo v prípade, keď volená funkcia nie je obsadená z iného dôvodu.  
10) Doplňujúca voľba prezidenta TJ člena Výkonného výboru, predsedu Revíznej komisie alebo člena orgánu 
voleného členskou schôdzou  sa spravidla uskutoční v rámci programu na najbližšej členskej schôdze.  
11) Riadne i doplňujúce voľby do orgánov TJ volených členskou schôdzou riadi Volebná komisia.  
12) Prípravu a priebeh volieb na členskej schôdzi  upravujú, Volebný poriadok a Rokovací poriadok. 
 

Článok 28 
Mimoriadna členská schôdza TJ 

1) Výkonný výbor zvolá mimoriadnu členskú schôdzu, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina jeho členov. Ak 
výkonný výbor má menej ako päť členov alebo ak dva po sebe idúce mesiace nie je Výkonný výbor 
uznášaniaschopný, mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať aj Volebná komisia.  
2) Mimoriadnu členskú schôdzu  je v odôvodnených prípadoch oprávnený zvolať aj prezident TJ.  
3) Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ak to navrhne 50%členov TJ, formou petície 
podpísanej členmi TJ. 
4) V návrhu na zvolanie mimoriadnej členskej schôdze  sa musia uviesť body, ktoré majú byť v programe rokovania 
mimoriadnej členskej schôdze.  
5) Mimoriadna členská schôdza sa uskutoční do 60 dní odo dňa, kedy bol vykonaný právny úkon (rozhodnutie 
prezidenta TJ, Výkonného výboru, Volebnej komisie, doručenie petície) rozhodujúci pre jej uskutočnenie.  
6) Pre mimoriadnu členskú schôdzu primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu členskú schôdzu.  
7) Prípravu a priebeh mimoriadnej členskej schôdze bližšie upravuje Rokovací poriadok.  
 

 
Tretia hlava 

Výkonný výbor TJ 
 

Článok 29 
Zloženie Výkonného výboru TJ 

 
1) Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom TJ, ktorý operatívne riadi činnosť TJ. Rozhoduje o všetkých 
otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci členskej schôdze alebo iného 
orgánu TJ.  
2) Členov Výkonného výboru TJ, ktorí musia byť bezúhonní a príslušní k TJ, volia členovia TJ, ktorí dovŕšili v deň 
konania volieb 18. rok veku,  spôsobom určeným v týchto stanovách a vo Volebnom poriadku.  
3) Výkonný výbor TJ má 9 členov a tvorí ho prezident TJ, jeden  viceprezident TJ, klubový manažér ISSF a ďalší 
funkcionári do počtu 9, prevažne na báze odbornosti.  
 

 

Článok 30 
Práva a povinnosti členov Výkonného výboru TJ 

1) Člen Výkonného výboru TJ má právo:  
a) predložiť návrh do programu rokovania Výkonného výboru,  
b) hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje Výkonný výbor,  
c) vyjadrovať sa ku každému bodu programu a k materiálom prerokovávaným Výkonným výborom,  
2) Člen Výkonného výboru TJ je povinný:  
a) vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech futbalu v súlade s predpismi a rozhodnutiami TJ, ObFZ, SsFZ, SFZ, 
FIFA a UEFA,  
b) rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté Výkonným výborom v súlade s predpismi TJ a to bez ohľadu na to ako 
hlasoval,  
c) zúčastňovať sa osobne na rokovaniach Výkonného výboru, kde je jeho účasť nezastupiteľná,  
d) posilňovať spoločenskú vážnosť futbalu resp. iných športových aktivít, dbať na záujmy slovenského futbalu a 
svojím vystupovaním a správaním na verejnosti zvyšovať kredit a postavenie nášho futbalu, SFZ, SsFZ, ObFZ, TJ, 
jeho členov a ich partnerov v spoločnosti. 
 
 
 



Článok 31 
Zasadnutie Výkonného výboru TJ 

 
1) Výkonný výbor TJ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za  dva mesiace.  
2) Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva a ich priebeh riadi prezident TJ.  
 
3) Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov Výkonného výboru alebo ak sa má rokovať o 
záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie členskej schôdze  a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je 
prezident TJ povinný zvolať mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru do 7 dní od obdržania žiadosti alebo od vzniku 
dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia. 
4) Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia Výkonného výboru môže navrhnúť každý člen Výkonného 
výboru. 
5) Program zasadnutia Výkonného výboru zostavuje prezident v spolupráci s manažérom ISSF.  
 

Článok 32 
Právomoci Výkonného výboru TJ 

Výkonný výbor predovšetkým:  
a) rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci 
členskej schôdze,  
b) spracováva návrh opatrení týkajúcich sa rozvoja futbalu v obci na príslušné volebné obdobie a predkladá ho na 
schválenie členskej schôdze ,  
c) schvaľuje úlohy vyplývajúce z plnenia koncepcie rozvoja futbalu v okrese a prerokováva správy o ich plnení, o 
ktorých v rámci správy o činnosti informuje Konferenciu,  
d) pripravuje a zvoláva zasadnutia riadnej alebo mimoriadnej členskej schôdze,  
e) rozhoduje o bežných otázkach hospodárenia TJ,  
f) predkladá členskej schôdze návrh rozpočtu a návrhy rozhodnutí o zásadných otázkach hospodárenia TJ,  
g) zabezpečuje dodržiavanie týchto stanov,  
h)  zodpovedá za hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom TJ.  
 
 

Článok 33 
Rozhodnutia Výkonného výboru TJ 

1) Výkonný výbor TJ je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov vrátane prezidenta TJ. V ojedinelom 
prípade, ak zo závažných dôvodov nie je prítomný prezident TJ, vedie Výkonný výbor TJ viceprezident TJ.  
2) Výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas 
prezident TJ.  
3) Hlasovanie člena Výkonného výboru prostredníctvom zástupcu alebo na základe plnej moci nie je povolené.  
4) O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach Výkonného výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorú schvaľuje prezident TJ, 
resp. člen Výkonného výboru TJ. 
5) Rozhodnutia Výkonného výboru nemôžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami 
TJ, predpismi FIFA, UEFA, SFZ, SsFZ a ObFZ. 
6) Zápisnice zo zasadnutia Výkonného výboru sa archivujú.  
 

 
Štvrtá hlava 
Prezident TJ 

 
Článok 34 

Postavenie prezidenta TJ 
1) Prezident TJ je štatutárnym orgánom TJ, ktorý je oprávnený konať v mene TJ.  
2) Prezident TJ je najvyšším predstaviteľom TJ v styku so SFZ, SsFZ a ObFZ, ako aj vo vzťahu k iným inštitúciám.  
3) Prezident TJ je členom Výkonného výboru s právom hlasovať.  
4) Na zastupovanie TJ môže prezident  splnomocniť v stanovenom rozsahu viceprezidenta TJ, člena výkonného 
výboru,  
5) Prezident TJ koná v mene TJ v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a je oprávnený v mene TJ 
podpisovať písomnosti.  
6) Prezident TJ predsedá zasadnutiam Výkonného výboru. 



Článok 35 
Právomoci prezidenta TJ 

1) Prezident TJ má právomoc:  
a) vystupovať v mene TJ, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi 
samosprávy, podnikateľskými a inými subjektmi,  
b) koordinovať vzťahy medzi TJ, ObFZ, SsFZ a SFZ.  
c) zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov TJ za účelom naplnenia cieľov vykonávaním hlavných činností a účelu 
zriadenia TJ,  
d) prostredníctvom Výkonného výboru realizovať rozhodnutia prijaté  členskou schôdzou a Výkonným výborom,  
2) Prezident TJ je oprávnený v odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadnu členskú schôdzu.  
 

 
Piata hlava 

Kontrolné orgány TJ 
 

Článok 36 
Revízna komisia TJ 

1) Revízna komisia TJ je nezávislým orgánom kontroly činnosti TJ, jeho orgánov a dodržiavania noriem a poriadkov 
TJ. 
2) Predsedu Revíznej komisie  volí a odvoláva členská schôdza. Ostatných členov  komisie volí Výkonný výbor. 
3) Do pôsobnosti revíznej komisie patrí najmä:  
a) kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami TJ, dbať o ich efektívne využívanie v súlade so schváleným 
rozpočtom TJ,  
b) vykonávať kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek členskej schôdze a Výkonného výboru a na 
základe výsledkov kontroly vydať príslušné rozhodnutie (stanovisko, odporúčanie) k dodržiavaniu stanov a ostatných 
predpisov TJ.  
4) Pre efektívne plnenie úloh je Revízna komisia oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská 
od funkcionárov, orgánov TJ a jeho členov.  
6) Revízna Komisia jedenkrát ročne predkladá členskej schôdzi  správu o svojej činnosti.  
7) Revízna komisia TJ zasadá najmenej raz za rok, jej zasadnutia zvoláva predseda komisie. 
8) O každom uznesení alebo závere komisie sa rozhoduje hlasovaním, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 
komisie.  
 

Článok 37 
Volebná komisia TJ 

1) Volebná komisia TJ pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov TJ a členov orgánov TJ, ktorých podľa týchto 
stanov volí členská schôdza. Kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.  
2) Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na 
členskej schôdzi TJ.  
3) Volebná komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov, ktorých volí členská schôdza TJ.  
4) Postavenie, ďalšie právomoci a konanie Volebnej komisie upravuje Volebný poriadok TJ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠTVRTÁ ČASŤ 
Hospodárenie TJ 

 
Článok 38 

Základné pravidlá hospodárenia TJ 
1) Účtovným obdobím TJ je jeden kalendárny rok.  
2) Príjmy a výdavky TJ sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu roka vyrovnané.  
3) Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok zodpovedá  člen výkonného výboru zodpovedný za ekonomiku 
a účtovnú oblasť. Rozpočet schvaľuje členská schôdza. 
4) TJ hospodári na základe schváleného rozpočtu, všeobecne platných smerníc a interných opatrením vydaných v 
záujme efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom TJ.   
5) VV TJ predkladá na rokovanie členskej schôdze  správu o hospodárení TJ za uplynulý rok.  

Článok 39 
Príjmy TJ 

1) Príjmy a možný majetok TJ sa skladajú z viacerých zdrojov a tvoria ich predovšetkým:  
a) dotácia z rozpočtu obce, 
b) príjem z členský príspevkov,  
c) príjem z prenájmu majetku,  
d) príjem zo vstupného,  
e) príjem za transfer  hráčov,  
f) príjmy z reklám a z vlastnej podnikateľskej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  
g) dary a dotácie od sponzorov,  
h) príjmy z prevádzkovania vlastných zariadení  na podporu a dosahovanie cieľov TJ, 
i) majetok získaný prevodom na TJ.  
 

 
Článok 40 
Výdavky TJ 

1) Výdavky TJ predstavujú najmä náklady stanovené v schválenom rozpočte TJ na príslušný kalendárny rok.  
2) Výdavky TJ tvoria predovšetkým:  
a) zabezpečenie činnosti všetkých družstiev v súťažiach,  
b) režijné náklady spojené s činnosťou TJ,  
c) náklady na rozhodcov a delegátov,  
d) nákup služieb a tovaru pre potreby TJ,  
e) mzdové náklady ( dohody, odmeny),  
f) odvody a odpisy, 
g) oprava a modernizácia vlastných zariadení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIATA ČASŤ 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
Článok 41 

Zánik TJ a majetkové vysporiadanie 
1) Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením TJ musí byť prijaté na členskej schôdzi TJ. Rokovanie o zániku TJ musí 
byť uvedené v schválenom programe členskej schôdze.  
2) TJ môže zaniknúť:  
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR alebo súdu o rozpustení občianskeho združenia Telovýchovná 
jednota Inter Bátorová.  
3) Pri zániku združenia TJ vykoná majetkové vysporiadanie.  
4) V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná členskou schôdzou určený likvidátor, likvidáciu majetku 
TJ v zmysle ustanovení § 70 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s použitím § 13 zákona č. 83/1990 Zb. 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  
5) V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, 
záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak členská schôdza nerozhodne inak.  
6) Pri zániku združenia podľa odseku 2 písmeno b) vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený Ministerstvom 
vnútra SR.  
7) O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne členská schôdza združenia. 
 

 
 

Článok 42 
Výklad Stanov TJ 

1) Záväzný výklad Stanov TJ prináleží členskej schôdzi. 
2) Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v týchto stanovách a iných normách či predpisoch a týkajú sa činnosti 
TJ, rozhoduje členská schôdza.  
 
 

Článok 43 
Doplňujúce ustanovenie  

 
1) Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia stanovy Telovýchovnej  jednoty Inter Bátorová registrované na 

MV SR pri vzniku TJ Inter Bátorová dňa 04.07.1990 pod číslom VVS/1-900/90-700. 
 
 

 

Článok 44 
Účinnosť Stanov TJ 

1) Tieto stanovy boli prerokované a schválené valným zhromaždením delegátov  dňa .............. a nadobúdajú účinnosť 
dňom ich schválenia.  

2) Stanovy TJ Inter Bátorová sú otvoreným dokumentom. Možno ich pripomienkovať a následne dopĺňať tak, aby 

eventuálne úpravy schválila členská schôdza pri dodržaní príslušných článkov týchto stanov súvisiacich s prípravou, 
konaním a schvaľovaním dokumentu na členskej schôdzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Registrácia Stanov  TJ Inter Bátorová bola vykonaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky  



 
 
 


