STANOVY
FOOSBALLOVÁ ÚNIA SLOVENSKA

V Bratislave, dňa 20. februára 2009

ČLÁNOK I.
NÁZOV A SÍDLO
Názov: Foosballová Únia Slovenska
Sídlo: 841 03 Bratislava, Nám. Hraničiarov 13
Foosballová Únia Slovenska (ďalej len „FUS“) je nezávislou dobrovoľnou neziskovou
organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby a iné kolektívy s cieľom
uspokojovania ich potrieb a záujmov formou športového vyžitia v oblasti stolného futbalu
(foosballu).
FUS má postavenie samostatnej právnickej osoby a vyvíja svoju činnosť v súlade
s týmito stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
ČLÁNOK II.
POSLANIE A CIELE FUS
1. Poslaním FUS je zabezpečovať rozvoj športovej činnosti v oblasti svojej pôsobnosti
a vytvárať všetkým združeným členom podmienky pre ich činnosť.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

K naplneniu tohto poslania FUS realizuje najmä:
Koncepciu rozvoja športovej činnosti v rámci svojej pôsobnosti
Vytvorenie ekonomických predpokladov k rozvoju činnosti FUS
Športovú činnosť svojich členov, popularizáciu stolného futbalu medzi mládežou,
tréningovú činnosť talentovanej mládeže
Chráni práva a záujmy svojich členov súvisiace s činnosťou FUS
K zaisteniu svojho poslania môže zakladať subjekty obchodného práva
Organizuje a riadi miestne, regionálne, celoštátne a medzinárodné foosballové
súťaže
Zostavuje reprezentačný výber na medzinárodné podujatia
Vykonáva reklamnú činnosť pre zmluvných partnerov formou ich prezentácie na
jednotlivých podujatiach, propagačných materiáloch FUS, reprezentačných
dresoch, webovej stránke a pod
ČLÁNOK III.
ORGÁNY FUS

Hlavným orgánom FUS je rada FUS pozostávajúca z nasledujúcich zložiek:
a) Výkonný výbor, ktorého zložkami sú:
- Prezident
- Viceprezident
- Pokladník
b) Komisie:
- Komisia pre vzťahy s verejnosťou
- Rozhodcovská komisia
- Športová komisia
- Ženská komisia
- Juniorská komisia
- Kontrolná komisia
- Administratíva
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c) Zástupcovia krajov:
- Bratislavský kraj
- Trnavský kraj
- Trenčiansky kraj
- Nitriansky kraj
- Žilinský kraj
- Banskobystrický kraj
- Košický kraj
- Prešovský kraj
ČLÁNOK IV.
RADA FUS, ZASADNUTIE RADY FUS
1. Zasadnutie rady FUS zvoláva výkonný výbor minimálne dvakrát do roka
a zúčastniť sa ho môžu iba členovia rady FUS. Každý člen rady FUS má pri
hlasovaní jeden hlas bez ohľadu na počet funkcií, ktoré v rade zastáva. Výnimkou
je splnomocnenie k hlasovaniu od iného člena rady FUS. Splnomocnenie musí byť
vyhotovené v písomnej podobe.
2. Členom rady FUS môže byť ktorýkoľvek člen Foosballovej Únie Slovenska vo veku
minimálne 18 rokov. Členom rady FUS môže byť aj osoba mladšia ako 18 rokov,
minimálne však 15 rokov, ak tejto osobe bola udelená výnimka.
3. Rada FUS je oprávnená prijímať rozhodnutia formou hlasovania, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov rady FUS. V prípade potreby náhleho rozhodnutia
alebo iných mimoriadnych okolností, vyžadujúcich si zasadnutie rady FUS, je
možné zvolať mimoriadne zasadnutie rady FUS. Mimoriadne zasadnutie zvoláva
výkonný výbor a pre prijímanie rozhodnutí je potrebná účasť nadpolovičnej
väčšiny Výkonného výboru. Návrh je prijatý, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina
prítomných členov. V prípade nerozhodnosti hlasovania, pri voľbe medzi dvomi
alternatívami prípadne kandidátmi, rozhoduje výkonný výbor.
4. Výkonný výbor má právo zrušiť bod programu, prípadne vrátiť na úpravu
rozhodnutie rady FUS, aj napriek hlasovaniu v prípade, ak sa jedná o strategické
rozhodnutie, ktoré môže zásadne nepriaznivo ovplyvniť respektíve ohroziť činnosť
FUS.
5. Návrhy k programu zasadnutia rady FUS môže podávať každý člen rady FUS.
Hráči prípadne kluby majú túto možnosť prostredníctvom zástupcu svojho kraja.
6. Termín zasadnutia rady FUS musí byť verejne známy najneskôr dva týždne pred
dátumom jeho uskutočnenia. Body programu zasadnutia a konkrétne návrhy
k hlasovaniu musia byť doručené výkonnému výboru najneskôr týždeň pred
zasadnutím rady FUS. Termín mimoriadneho zasadnutia rady FUS musí byť známy
najneskôr 24 hodín pred jeho uskutočnením.
7. Ak sa zasadnutia nezúčastní nadpolovičná väčšina členov rady FUS, výkonný
výbor má právo zvolať mimoriadne zasadnutie rady FUS, na ktorom rozhodne
o jednotlivých bodoch programu pôvodného zasadnutia. V tomto prípade nemusí
byť splnená povinnosť oznámenia o mimoriadnom zasadnutí rady FUS 24 hodín
pred jeho uskutočnením.
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8. Členstvo
zasadnutí
zasadnutí
abdikovať

v rade FUS zaniká s okamžitou platnosťou po odvolaní člena na
rady FUS, respektíve po odovzdaní jeho abdikácie na funkciu na
alebo mimoriadnom zasadnutí rady FUS. Každý člen rady FUS má právo
na svoju funkciu bez udania dôvodu.

9. Medzi práva rady FUS patrí:
- Navrhovať a prijímať zmeny stanov organizácie
- Voliť a odvolávať prezidenta FUS, členov výkonného výboru, členov komisií
a odvolávať zástupcov kraja z dôvodu nedostatočného plnenia si povinností
člena rady FUS
- Rozhodovať o vzniku respektíve zániku jednotlivých komisií, či iných pozícií
v rade FUS
- Rozhodovať o spolupráci FUS s inými organizáciami a združeniami a o
ekonomickej účasti na ich činnosti
- Schvaľovať zástupcov do orgánov iných organizácií, združení, prípadne
obchodných spoločností, na činnosti ktorých sa podieľa.
- Prerokovať správu o činnosti a hospodárení FUS
- Rozhodovať o zániku rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym
združením
- Schvaľovať rozdelenie prípadného likvidačného prebytku pri zrušení FUS
likvidáciou
- Rozhodovať o zrušení členstva jednotlivých členov vo FUS z dôvodu
nedodržiavania pravidiel členstva vo FUS
- Rozhodovať o ďalších záležitostiach, týkajúcich sa FUS, jej činnosti ak tak
stanoví zákon alebo iný predpis vyššej právnej sily ako stanovy klubu
ČLÁNOK V.
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Výkonný výbor je najvyšším a zároveň výkonným orgánom FUS, ktorý riadi jej
činnosť. Skladá z prezidenta, viceprezidenta a pokladníka, ktorí sú volení radou
FUS na dobu neurčitú. Výkonný výbor je v plnom rozsahu zodpovedný za činnosť
FUS.
2. Členstvo vo výkonnom výbore zaniká:
- Odvolaním z funkcie radou FUS
- Abdikáciou na funkciu písomnou formou na zasadnutí alebo mimoriadnom
zasadnutí rady FUS
- Zánikom členstva vo FUS
3. Medzi práva výkonného výboru FUS patrí:
- Zvolávať zasadnutia rady FUS
- Zvolávať mimoriadne zasadnutia rady FUS
- Vydávať operatívne predpisy FUS
- Schvaľovať vnútornú štruktúru FUS
- Schvaľovať prijatie pracovníkov do pracovno-právneho vzťahu
- Schvaľovať výdavky na konkrétne podujatia v súlade s rozpočtom, pričom
prihliada na vývoj plnenia príjmov rozpočtu a účelovosť poskytnutých dotácií
a darov určenú poskytovateľom dotácie alebo darcom
- Schvaľovať plán práce a rozpočtu FUS
- Schvaľovať výšku a spôsob platenia členských príspevkov
- Prijímať zmeny navrhované radou FUS
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ČLÁNOK VI.
PREZIDENT FUS
1. Prezident FUS je štatutárnym zástupcom FUS a členom výkonného výboru FUS. Je
volený radou FUS na dobu neurčitú. Pri výkone svojej funkcie koná prezident
samostatne a vystupuje v mene FUS. Jeho hlavnou činnosťou je riadenie činnosti
FUS a vypracovanie výročnej správy FUS. Zastupovaním FUS môže prezident
poveriť iného člena výkonného výboru, prípadne komisií. Prezident môže poveriť
iného člena výkonného výboru, komisií alebo zástupcu kraja zastupovaním FUS aj
na vykonanie konkrétneho právneho úkonu. Prezident môže svoju funkciu
vykonávať aj ako profesionálny pracovník, ak o tom rozhodne rada FUS.
2. Oprávnenie vykonávať funkciu prezidenta FUS zaniká:
- Odvolaním z funkcie radou FUS
- Abdikáciou na funkciu písomnou formou na zasadnutí alebo mimoriadnom
zasadnutí rady FUS
- Zánikom členstva vo FUS
ČLÁNOK VII.
VICEPREZIDENT FUS
1. Viceprezident FUS je členom výkonného výboru FUS. Je volený radou FUS na
dobu neurčitú. Viceprezident vystupuje v mene FUS a pri výkone svojej funkcie sa
zodpovedá prezidentovi FUS. Jeho hlavnou úlohou je riadenie činnosti FUS.
Viceprezident môže svoju funkciu vykonávať aj ako profesionálny pracovník, ak
o tom rozhodne rada FUS.
2. Oprávnenie vykonávať funkciu viceprezidenta FUS zaniká:
- Odvolaním z funkcie radou FUS
- Abdikáciou na funkciu písomnou formou na zasadnutí alebo mimoriadnom
zasadnutí rady FUS
- Zánikom členstva vo FUS
ČLÁNOK VIII.
POKLADNÍK
1. Pokladník FUS je členom výkonného výboru FUS. Je volený radou FUS na dobu
neurčitú. Jeho hlavnou úlohou je kompletná správa financií FUS, navrhovanie
rozpočtu a príprava finančnej časti výročnej správy. Pri svojej práci sa zodpovedá
prezidentovi FUS. Pokladník môže svoju funkciu vykonávať aj ako profesionálny
pracovník, ak o tom rozhodne rada FUS.
2. Oprávnenie vykonávať funkciu viceprezidenta FUS zaniká:
- Odvolaním z funkcie radou FUS
- Abdikáciou na funkciu písomnou formou na zasadnutí alebo mimoriadnom
zasadnutí rady FUS
- Zánikom členstva vo FUS
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ČLÁNOK IX.
KOMISIE
1. Komisia je orgán rady FUS, vykonávajúci špecifickú funkciu určenú štruktúrou
rady FUS, pod dohľadom výkonného výboru. Členovia jednotlivých komisií sú
volení radou FUS na dobu neurčitú. Každá komisia môže mať ľubovoľný počet
členov, podľa potreby. Každý člen komisie má hlasovacie právo na zasadnutí rady
FUS. Počet komisií a ich zamerania nie sú presne stanovené. Na základe potreby
môžu komisie voľne vznikať a zanikať, ak o tom rozhodne rada FUS na svojom
zasadnutí, či mimoriadnom zasadnutí.
2. Oprávnenie zastupovať funkciu v komisii FUS zaniká:
- Odvolaním z funkcie radou FUS
- Abdikáciou na funkciu písomnou formou na zasadnutí alebo mimoriadnom
zasadnutí rady FUS
- Zánikom členstva vo FUS
ČLÁNOK X.
ZÁSTUPCOVIA KRAJA
1. Zástupca kraja je členom rady FUS. Je volený hráčmi príslušného kraja na dobu
neurčitú. Jeho úlohou je zabezpečovanie činnosti FUS, rozvoj športu
a kontaktovanie potenciálnych partnerov vo svojom regióne. Každý región
zastupuje vždy iba jedna osoba. Zastupovaním regiónu môže zástupca kraja
poveriť aj iného člena FUS. Zástupca kraja môže poveriť zastupovaním regiónu
iného člena FUS aj na vykonanie konkrétneho právneho úkonu vo svojom regióne.
2. Oprávnenie byť zástupcom kraja v rade FUS zaniká:
- Odvolaním z funkcie radou FUS
- Abdikáciou na funkciu písomnou formou na zasadnutí alebo mimoriadnom
zasadnutí rady FUS
- Zánikom členstva vo FUS
ČLÁNOK XI.
ČLENSTVO, PRÁVA A POVINNOSTI
1. Členstvo vo FUS je dobrovoľné. Členom FUS sa môže stať každá fyzická
a právnická osoba, ktorá zaplatí príslušný členský poplatok. Členstvo platí vždy do
konca sezóny bez ohľadu na dátum zaplatenia členského poplatku.
2. Členstvo vo FUS môže byť zamietnuté v prípade ak:
- Žiadateľ nesúhlasí s podmienkami členstva vo FUS
- Žiadateľ je v disciplinárnom konaní FUS
3. Členstvo vo FUS zaniká:
- 1 mesiac po ukončení sezóny, pokiaľ nebolo v tomto období členstvo obnovené
- Vylúčením radou FUS na základe nedodržiavania pravidiel členstva vo FUS
- Úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby
4. Člen FUS má právo:
- Uplatňovať si zľavy na registračných respektíve štartovných poplatkoch na
turnajoch a poplatkoch za využívanie služieb klubu FUS v súlade s cenníkom
FUS
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-

V prípade nominácie reprezentovať svoj región na Majstrovstvách Slovenska
Družstiev
V prípade nominácie reprezentovať Slovenskú Republiku na medzinárodných
podujatiach ako člen slovenského reprezentačného tímu
Na príslušnú dotáciu a iné výhody spojené s reprezentáciou Slovenskej
Republiky na medzinárodných podujatiach
Voliť zástupcu kraja rady FUS vo svojom regióne
Účastniť sa ligy družstiev

5. Člen FUS má povinnosť dodržiavať stanovy FUS, pravidlá členstva vo FUS a iné
operatívne predpisy FUS
ČLÁNOK XII.
MAJETOK A HOSPODÁRENIE FUS
1. Majetok FUS pozostáva z peňažných fondov, hmotného majetku, pohľadávok
a iných majetkových práv
2. Zdrojom majetku sú najmä:
- Majetok, majetkové práva a stavy účtov FUS
- Príspevky členov
- Iné dobrovoľné príspevky, dotácie, dary
- Príjmy z vlastnej telovýchovnej, športovej a spoločenskej činnosti
- Príjmy z reklamnej činnosti vykonávanej v prospech zmluvných partnerov
3. Hospodárenie FUS sa riadi rozpočtom schváleným výkonným výborom na jednu
sezónu. Začiatok a koniec sezóny určuje výkonný výbor FUS. V súlade so
všeobecnými predpismi sa zostavuje účtovná uzávierka k 31. decembru
kalendárneho roka a daňové priznanie.
4. Prostriedkami na konkrétne podujatia disponuje na základe rozhodnutia
výkonného výboru člen rady FUS poverený realizáciou podujatia. Tento člen je
povinný predložiť vyúčtovanie čerpaných prostriedkov výkonnému výboru do 30
dní po skončení podujatia.
5. Výkonný výbor zodpovedá za to, že položky schváleného rozpočtu budú
v priebehu sezóny čerpané v súlade s plnením plánovaných príjmov.
ČLÁNOK XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. FUS je založená na dobu neurčitú.
2. Tieto stanovy boli schválené na zasadnutí rady FUS dňa 20.2.2009 a ich výklad
podáva výkonný výbor FUS.
3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej
povinnosti.
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