
 

Stanovy občianskeho združenia Hobbyhorse Slovakia 

podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p. 

 
 

Článok I. 
Názov, sídlo a ciele združenia 

 
 
1) Názov združenia: Hobbyhorse Slovakia (ďalej v texte len „združenie“) 
 
2) Sídlo združenia: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača 
 
3) Ciele združenia sú: 

a) Vytvárať podmienky na Slovensku pre rozvoj, prípravu a napredovanie 
v športe hobbyhorsing. Vytvárať podmienky pre súťaže, mobilizovať príbuzné 
športové odbory a spolky na ich realizáciu a spolupodieľať sa na príprave 
Hobbyhorse Championship Slovakia. 

b) Združovať a spájať deti, mládež a priateľov športu hobbyhorsing, vytvárať 
podmienky pre vznik spolkov a združení v mene športu hobbyhorsing. 
Podpora mladých začínajúcich jazdcov v prípravných stretnutiach športu 
hobbyhorsing. 

c) Nadväzovanie kontaktov, spájanie krajín, vytváranie podmienok pre 
spoluprácu so zahraničnými zástupcami športu hobbyhorsing. Spolupráca pri 
príprave Hobbyhorse Championship Slovakia so zahraničnými zástupcami 
športu hobbyhorsing. 

d) Podpora a zjednotenie zástupcov vytvárajúcich materiálne podmienky, 
pomôcok a doplnkov pre šport hobbyhorsing. Vytváranie podmienok pre 
šírenie dobrého mena tvorcov hobbyhorse koní zo Slovenska. 

e) Spájanie detí v športe, láske k pohybu a nadviazaniu priateľstiev. 
 

Článok II. 
Členstvo, práva a povinnosti členov 

 
1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická 

osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. 
 
2) Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti 

uchádzača o členstvo. Členstvo v združení zaniká dňom doručenia písomného 
oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia 
o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu, vylúčením príslušným orgánom 
združenia, zánikom združenia, alebo smrťou člena, resp. zánikom člena - právnickej 
osoby. 

 
3) Členovia majú práva: 

a) podieľať sa na činnosti združenia, 
b) voliť a byť volení do orgánov združenia, 
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko, 
d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 

 
4) Členovia majú povinnosti: 

a) dodržiavať stanovy združenia, 
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností, 
c) platiť členské príspevky v stanovených kluboch OZ 
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d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 
 

Článok III. 
Orgány združenia 

 
1) Orgánmi združenia sú: 

a) najvyšší orgán – členská schôdza, 
b) štatutárny orgán – predseda. 

 
2) Najvyšší orgán: 

a) tvoria všetci členovia združenia, 
b) schvaľuje zmeny a doplnky stanov, 
c) volí a odvoláva všetky ostatné orgány združenia, 
d) schvaľuje plán činnosti združenia a rozpočet, 
e) schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov, 
f) rozhoduje o zrušení združenia, 
g) zvoláva ho štatutárny orgán, resp. nadpolovičná väčšina členov, 
h) je uznášaniaschopný ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov, 

 
3) Štatutárny orgán: 
a) zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, 
b) zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene samostatne, 
c) je volený na funkčné obdobie 1 roka. 

 
Článok IV. 

Zásady hospodárenia 
 

1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetok.  
2) Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary, dotácie, granty a iné príjmy v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými povoleniami. 
3) Prostriedky združenia sa vedú na osobitnom účte. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 
2) Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
 
 

V Bratislave dňa 20.3.2022 


