
TENISOVÝ KLUB SEREĎ, Športová 2887, 926 01 Sereď

STANOVY
T e n i s o v é h o  k l u b u   S e r e ď.

§ l
Názov a sídlo

1. Tenisový klub Sereď ( ďalej TK Sereď ) je samostatnou,  dobrovoľnou,  demokratickou záujmovou a 
nezávislou organizáciou, ktorá združuje všetkých priaznivcov tenisu t.j. závodných hráčov, rekreačných 
hráčov, deti a mládež.
2. Tenisový klub Sereď je dobrovoľne združený v Slovenskom tenisovom zväze.
3. Sídlo Tenisového klubu je Športová 2887, 926 01 Sereď.

§ 2
Poslanie a ciele TK Sereď

Poslaním tenisového klubu Sereď je všestranná starostlivosť o rozvoj tenisu v Seredi a
zastupovanie záujmov subjektov, ktoré združuje. V tomto smere zabezpečuje najmä:
1. Spracováva a schvaľuje koncepciu rozvoja tenisu v Seredi.
2. Zastupuje záujmy združených subjektov v styku so štátnymi a inými organizáciami.
3.  Venuje  maximálnu  pozornosť  výberu  a  práci  so  športovo-talentovanou  mládežou,  vytvára  podľa 
možnosti predpoklady pre rast jej výkonnosti.
4.  Zabezpečuje  účasť  a  činnosť  jednotlivých  závodných  družstiev  v  majstrovských  súťažiach,  ktoré 
schvaľuje výbor TK Sereď.
5. Získava prostriedky na zabezpečenie činnosti TK Sereď.
6. Zabezpečuje materiálno-technickú základňu a prípadný investičný rozvoj TK Sereď.
7. Svoju činnosť realizuje na základe vlastného rozpočtu.
8. Zabezpečuje prípravu a výchovu všetkých subjektov nutných pre činnosť TK Sereď. Pri tejto činnosti 
spolupracuje s STZ a ZsTZ.
9. V súčinnosti s médiami zabezpečuje účinnú propagáciu tenisového hnutia v Seredi.
10. Vykonáva doplnkovú  podnikateľskú činnosť  súvisiacu s hlavným predmetom  činnosti,  kde zisk z 
tejto činnosti bude v celom rozsahu slúžiť na rozvoj a podporu združenia.

§3
Členstvo v TK Sereď

l. Tenisový klub Sereď má riadnych a čestných členov.
2. Riadnymi členmi môžu byť fyzické alebo právnické osoby.
3.  Za  čestných  členov  môže  členská  schôdza  Tenisového klubu Sereď  prijať  osoby,  ktoré  sa  zvlášť 
zaslúžili o rozvoj a úspechy seredského tenisu.
4.  Členstvo v TK Sereď vzniká na základe písomnej prihlášky a následného súhlasu výboru TK Sereď, 
ktorý sa  musí  vyjadriť  k žiadosti  o členstvo do 30 dní od obdržania  písomnej  žiadosti  a  zaplatením 
členského  príspevku  v  termíne  a  výške  ktorú  určil  výbor  TK  Sereď  za  príslušný  kalendárny  rok. 
Zaplatením poplatku subjekt vyjadruje súhlas s poslaním a stanovami a organizačným poriadkom TK 
Sereď. Členstvo v TK je dobrovoľné, subjekt môže kedykoľvek do neho vstúpiť alebo vystúpiť.
5. Členstvo v TK Sereď zaniká alebo je pozastavené:
a) vystúpením,
b) vyškrtnutím na základe neplnenia si povinností člena Sereď TK,
c) vylúčením za obzvlášť závažné previnenie, nezlučiteľné s členstvom v TK Sereď,
d)  nezaplatením  členského  poplatku  v  stanovenom  termíne  a  v  stanovenej  výške  a  neriadením  sa 
organizačným poriadkom TK Sereď.
e) úmrtím.
6. O pozastavení členstva v TK Sereď rozhoduje výbor TK Sereď.



§4
Práva a povinnosti členov TK Sereď

Práva členov TK Sereď:
l.  Zúčastňovať  sa  na  členských  schôdzach  a  všetkých  kultúrnych,  športových  a  spoločenských 
podujatiach organizovaných v rámci TK Sereď.
2. Slobodne vyjadrovať svoj názor na činnosť a dianie v TK Sereď.
3. Hlasovať na členskej schôdzi o všetkých vznesených aktivitách.
4. Navrhovať, voliť a byť volený do orgánov STZ, ZsTZ a klubu TK Sereď.
5. Člen, ktorý nedovŕši vekovú hranicu 18 rokov nemá právo uvedené v bodoch 3 a 4 tohto odstavca.
6. Spolupracovať so štátnymi orgánmi a inými organizáciami na úrovni svojho pôsobenia.

Povinnosti členov TK Sereď :
l. Rešpektovať stanovy a organizačný poriadok TK Sereď.
2. Rešpektovať uznesenia orgánov STZ, ZsTZ a TK Sereď.

§ 5
Orgány TK Sereď

l. Najvyšším orgánom Tenisového klubu Sereď je členská schôdza. Zvoláva ju výbor TK Sereď najmenej 
raz do roka. Ak 40% členov klubu z vážnych dôvodov písomnou žiadosťou požiada výbor TK Sereď o 
zvolanie  mimoriadnej  členskej  schôdze,  predseda  je  povinný  zvolať  mimoriadnu  členskú  schôdzu 
najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti.
2. Členská schôdza je tvorená zo všetkých členov TK Sereď, ktorá
• rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku TK Sereď
• schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky TK Sereď
• schvaľuje plán činnosti a výročnú správu TK Sereď
• schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení TK Sereď
• rozhoduje o zrušení TK Sereď
• volí a odvoláva členov výboru a revíznu komisiu TK Sereď
3. Členská schôdza je uznášania  schopná ak je prítomných viac ako 1/3 členov starších osemnástich 
rokov.
4. Ak nie je členská schôdza schopná sa uznášať, zvolá výbor náhradnú členskú schôdzu tak, aby sa 
konala  do  troch  týždňov  odo dňa,  keď sa  mala  konať  členská  schôdza  pôvodne zvolaná.  Náhradná 
členská  schôdza  musí  mať rovnaký rokovací  program a je  schopná sa  uznášať bez  ohľadu na počet 
prítomných členov.
5. Uznesenia členskej schôdze sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov klubu.

§6
Výbor TK Sereď

l. Zabezpečuje priebežnú činnosť TK v zmysle §2 týchto stanov. Za svoju činnosť je zodpovedný členskej 
schôdzi.
2.  Zabezpečuje  priebežný  kontakt  s  regionálnymi  TZ,  STZ,  s  domácimi  a  zahraničnými  TK  a 
organizáciami.
3. Riadi činnosť TK v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.
4. Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu TK.
5. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie  členskej  schôdze a pripravuje základné materiály pre toto 
rokovanie.
6. Výbor TK sa schádza najmenej raz za mesiac. Predseda výboru môže  zvolať  mimoriadne zasadanie 
výboru.



7. Výbor TK musí  mať najmenej 5 členov. Funkčné obdobie výboru je štvorročné. Z vážnych dôvodov 
však členská schôdza môže odvolať výbor, ktorý vykonáva naďalej svoju činnosť až do zvolenia nového 
výboru. Výbor je povinný plniť uznesenia členskej schôdze. Člen orgánu môže byť odvolaný iba na návrh 
člena TK na členskej schôdzi.
8. Nahradiť alebo doplniť člena výboru TK v medzivolebnom období môže výbor TK len v tom prípade, 
ak za tento jeho návrh zahlasuje najmenej 51% jeho členov.
9. Člen výboru TK musí byť člen Tenisového klubu Sereď, alebo jeho čestný člen. Čestný člen môže byť 
volený buď členskou základňou alebo výborom TK na funkciu čestného predsedu.
10.  Výbor  TK je  oprávnený  prijímať  rozhodnutia,  ak je prítomná  nadpolovičná  väčšina  jeho  členov. 
Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
11. Rozhoduje o vylúčení členov a pozastavení členstva v TK Sereď. 

§7
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom TKS je predseda a tajomník, pričom každý z nich koná v mene TKS samostatne.

§8
Revízna komisia.

l. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členstvo 
v revíznej komisii je  nezlúčiteľné  s  členstvom vo výbore TK Sereď.  Revíznu komisiu tvoria najmenej 
traja členovia TK Sereď, ktorých volí členská schôdza.
2. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
3. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov a uskutočňuje výklad stanov TK Sereď.

§9
Hospodárenie TK

l. Majetok TK Sereď tvoria finančné fondy, hnuteľný a nehnuteľný majetok, pohľadávky a iné majetkové 
práva.
2. Hospodárenie sa riadi rozpočtom schváleným na príslušné obdobie.
3. Zdrojom majetku sú najmä:
a) dobrovoľné príspevky, dotácie a dary,
b) dohodnutý podiel príspevkov a poplatkov združených subjektov
c) príjmy z členských príspevkov
d) príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej, hospodárskej a inej činnosti
e) príjmy od STZ alebo iných subjektov na základe rozpočtu
f) majetok prevedený zo SZTK alebo iných subjektov do vlastníctva, prípadne užívaním
tenisového klubu,
g) príjmy od mesta Sereď a sponzorov
h) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti
i) príjmy z organizovania tenisových kurzov a zo štartovného resp. účastníckeho
poplatku oprávňujúceho štartovať na športovom podujatí
j) príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti
k) prenájom tenisových kurtov a zariadení nebytových priestorov a organizovanie
športových podujatí



§10
Zánik TK Sereď

O zániku TK Sereď jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza TK, ktorá 
menuje  likvidátora  resp.  likvidačnú  komisiu.  Likvidátor  najskôr  vyrovná  všetky  dlhy  a  záväzky a  s 
likvidačným  zostatkom naloží  podľa  rozhodnutia  členskej  schôdze. Zánik TK sa oznámi do 15 dní po 
ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

§11
Všeobecné ustanovenie

O všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v týchto stanovách a ďalších základných predpisoch rozhoduje 
vo  vlastnej  kompetencii  členská  schôdza  TK.  Tieto  stanovy  boli  schválené  členskou  schôdzou 
Tenisového  klubu  Sereď  dňa  03.12.2012.  Stanovy  schválené  členskou  schôdzou  dňa  20.07.2002 
schválením týchto nových stanov strácajú platnosť.  

V Seredi,  dňa   03.12.2012


