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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
 
Organizačný poriadok Karloveského športového klubu. 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

Organizačný poriadok KŠK  upravuje kompetencie a pravidlá fungovania KŠK.  

Posledná úprava Organizačného poriadku bola schválená v roku 2012. V súčasnosti je          

potrebné prijať niekoľko zmien, ktoré upravia kompetencie vedúceho KŠK a Rady KŠK. 

Zásadné zmeny nastali v článku IV. vedúci klubu. Uznesenia prijate Radou klubu 

budú pre vedúceho klubu záväzné. 

Ďalšou podstatnou zmenou je , že vedúci klubu  predkladá miestnemu zastupiteľstvu 

na schválenie návrhy nájomných zmlúv na jednotlivé športoviská s podnájomníkmi, ktorých 

nájomný vzťah bude trvať dlhšie ako 6 mesiacov. 

Nový Organizačný poriadok KŠK  bol prerokovaný v rámci mimoriadnej Rady KŠK 

dňa 4.2.2013 a bol uznesením schválený , s odporúčaním jeho postúpenia do Komisie pre 

šport a následne do MiZ. 

 

 

 

 
Stanoviská komisií 

 
 
 
Stanovisko komisie pre šport zo dňa 20. 2. 2013: 
KŠ prerokovala návrh Organizačného poriadku KŠK, ktorý schválila Rada KŠK dňa 
14.2.2013 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu jeho schválenie. 
Prítomní : 5  Za: 5     Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 
 
 
 
 
 



Organizačný poriadok 

Karloveského športového klubu  

 
Článok I. 

Základné ustanovenia 

 
1. Karloveský športový klub (ďalej len klub)  je príspevkovou organizáciou Mestskej časti Bratislava 

- Karlova Ves (ďalej len mestská časť). Má právnu subjektivitu v zmysle zákona č. 303/95 Z.z. v 

znení neskorších predpisov. 

 
2. Zakladateľom (zriaďovateľom) je mestská časť, podľa zákona č. 377/1990 Zb., uznesením 

Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves (ďalej len miestne zastupiteľstvo) mestskej 

časti Bratislava - Karlova Ves č. 355/1996 zo dňa 17.12.1996. 

 
3. Klub sídli na adrese: Bratislava, Janotova č. 12. 

 

Článok II. 

Organizačný poriadok 

 
1. Organizačný poriadok klubu je vnútornou organizačnou normou, ktorá určuje rozsah pôsobnosti 

klubu, jeho organizáciu, vnútorné vzájomné vzťahy a zodpovednosť. 

 
2. Zmeny a dodatky organizačného poriadku klubu musia byť prerokované v rámci Rady klubu a 

odsúhlasené miestnym zastupiteľstvom.  

 

Článok III. 

Pôsobnosť 

 
1. Klub na základe zmlúv združuje samostatné organizačné zložky - oddiely pre jednotlivé druhy 

športu v rozsahu záujmu členov a materiálnych možností klubu. Organizačné zložky môžu mať 

právnu subjektivitu (ďalej len zložky). 

 
2. Klub sa môže dobrovoľne združovať do ďalších foriem združení za účelom realizácie spoločných 

záujmov. 

 

Článok IV. 

Vedúci klubu 

 
1) Vedúci je štatutárnym orgánom klubu, ktorého na návrh starostu menuje a odvoláva Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 



 

2) Vedúci vykonáva tieto činnosti: 

a) je oprávnený vystupovať a konať v mene klubu ako štatutárny zástupca, 

b) rozhoduje v otázkach súvisiacich so zabezpečením činnosti klubu, 

c) pripravuje ďalšie organizačné normy, ktoré podrobne upravia vnútorné vzťahy s partnerskými 

organizáciami v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

d) vedie a organizuje činnosť klubu, 

e) hospodári s finančnými prostriedkami a majetkom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

f) pripravuje  návrh ročného rozpočtu klubu a vyhodnocuje jeho čerpanie, 

g) je hmotne zodpovedný za majetok, ktorý spravuje, 

h) uzatvára zmluvy o spolupráci s oddielmi a školskými športovými klubmi (ďalej len ŠŠK), 

detskými a mládežníckymi organizáciami a následné zmluvy o nájme s inými subjektmi v 

oblasti športových aktivít, 

i) za svoju činnosť zodpovedá starostovi a miestnemu zastupiteľstvu  

j) uznesenia prijaté Radou klubu sú pre vedúceho klubu záväzné, 

k) predkladá miestnemu zastupiteľstvu na schválenie návrhy nájomných zmlúv na jednotlivé 

športoviská s podnájomníkmi, ktorých nájomný vzťah bude trvať dlhšie ako 6 mesiacov. 

 

Článok V. 

Organizácia klubu  

 
1. Zriaďovateľ ustanovuje Radu klubu nasledovne: 

a) vedúci Karloveského športového klubu, 

b) piati poslanci volení miestnym zastupiteľstvom  

c) traja zástupcovia zložiek klubu volení schôdzou delegátov zložiek. 

 

Článok VI. 

Rada klubu 

 
1. Rada klubu sa schádza na riadnych alebo mimoriadnych rokovaniach Rady klubu  minimálne raz 

za štvrťrok. Rokovanie Rady klubu zvoláva vedúci klubu, alebo niektorý z členov Rady klubu ak 

sa na tom dojednajú minimálne piati členovia Rady klubu. 

 
2. Rada klubu: 

a) posudzuje rozhodujúce otázky činnosti klubu, 

b) rozhoduje o krátkodobých a dlhodobých plánoch činnosti klubu, 

c) rozhoduje na návrh predsedu klubu o prijatí a vylúčení oddielov, školských športových 

klubov, detských a mládežníckych organizácií, 



d) rozhoduje o krátkodobej či dlhodobej spolupráci s inými právnymi subjektmi v oblasti 

športových aktivít, 

e) rozhoduje o prípadnej spolupráci v oblasti správy vybraných areálov a majetku s inými 

právnymi subjektmi, 

f) schvaľuje mzdu a odmenu vedúcemu klubu, 

g) schvaľuje rozpočet klubu, 

h) schvaľuje spôsob rozdelenia finančných prostriedkov na návrh vedúceho klubu a  delegátov 

zložiek klubu v rámci členov Klubu. 

 
3. Z každého zasadnutia Rady klubu musí byť spracovaná zápisnica. 

 
4. Uznesenia prijaté Radou klubu sú pre vedúceho klubu záväzné. 

 
5. Uznesenia Rady klubu sú právoplatné vtedy, ak sú odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou všetkých 

prítomných členov Rady klubu. 

 
6. Rada klubu je uznášania schopná, ak je prítomná na rokovaní Rady klubu  nadpolovičná väčšina 

všetkých členov Rady klubu. 

 
7. Poradným orgánom vedúceho klubu a Rady klubu je schôdza delegátov zložiek klubu. Schádza sa 

podľa potreby a pozostáva zo zástupcov všetkých zložiek klubu.  Ide o poradný, iniciatívny a 

kolektívny orgán, ktorý svojimi námetmi a činnosťou prispieva ku kvalitnejšej činnosti klubu.   

 

Článok VII. 

Administratíva a hospodárenie klubu  

 
1. Na zabezpečenie svojej činnosti si klub v rámci finančných možností vytvára primeraný 

dobrovoľný a profesionálny aparát. 

 
2. Hospodárenie klubu sa riadi schváleným ročným rozpočtom. 

 
Zdrojom príjmov sú: 

a) príspevky mestskej časti, 

b) príspevky iných inštitúcií, spoločenských organizácií a iných právnych subjektov, 

c) poplatky členov klubu a organizácií v klubovej činnosti, 

d) príjmy a zisky z vlastnej hospodárskej činnosti, 

e) dotácie, granty a dary, 

f) nenávratné finančné prostriedky v rámci štrukturálnych fondov EÚ. 

 
Výdajmi sú: 

a) prevádzkové náklady na užívané priestory a objekty, 



b) náklady na opravy a výstavby športových areálov, 

c) výdaje na činnosť klubu v rozsahu stanovenom v rozpočte. 

 

3. Za účelom zabezpečenia svojej činnosti klub uzatvára so svojimi zložkami dohody alebo zmluvy o 

súčinnosti a spolupráci pri organizovaní športových akcií, súťaží a o investíciách do rekonštrukcie 

starých alebo budovania nových športových objektov. Zmluvné vzťahy môže uzatvárať aj mimo 

svojich zložiek v rozsahu a v rámci schváleného plánu činnosti a rozpočtu. 

 
4. Klub v rámci potreby a rozsahu svojej činnosti vytvára a spravuje vlastnú ekonomickú informačnú 

sústavu v rozsahu stanovenom všeobecne platnými predpismi. 

 
5. Hospodárenie klubu kontroluje miestny kontrolór  mestskej časti 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zložiek klubu upravujú ďalšie organizačné normy, ktoré v súlade so 

zriaďovacou listinou klubu vydá miestne zastupiteľstvo 

 
2. Zmeny organizačného poriadku schvaľuje zriaďovateľ na návrh Rady klubu a odsúhlasuje miestne 

zastupiteľstvo 

 
3. Organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia v miestnom  zastupiteľstve  

 

 

 

Organizačný poriadok schválený Radou klubu dňa  4.2. 2013 

Organizačný poriadok chválený miestnym zastupiteľstvom dňa.......  

 


