
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
STANOVY 

 
VÝCHODOSLOVENSKEJ ÚNIE KARATE A BOJOVÝCH UMENÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Článok 1 
 

Názov, sídlo a pôsobnosť 
 

1. Názov organizácie je Východoslovenská únia karate a bojových umení, skratka        
VÚKABU. 

2. Sídlom VÚKABU je Štúrova 32, 040 01 Košice. 
3. Pôsobnosť VÚKABU sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. 

 
 

Článok 2 
 

 Právna povaha a postavenie VÚKABU 
 

1. VÚKABU je dobrovoľná, apolitická, športová, záujmová organizácia ustanovená 
podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, do ktorej sa dobrovoľne združujú 
oddiely, kluby, krúžky, záujmové skupiny a ďalšie subjekty štýlov karate a bojových 
umení s cieľom naplnenia ich potrieb pri výučbe a šírení karate, pri rešpektovaní ich 
úplnej samostatnosti a rovnoprávnosti. 

2. VÚKABU je právnym subjektom s vlastnými stanovami. 
3. Štatutárnymi zástupcami VÚKABU sú : - prezident 

- viceprezident 
4. VÚKABU úzko spolupracuje zo Slovenským zväzom karate (SZK), ktorý je členom 

Európskej federácie karate (EKF) a Svetovej federácie karate (WKF).  
5. Vo svojej činnosti sa VÚKABU riadi Ústavou SR a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 
 
 

Článok 3 
 

Poslanie a ciele VÚKABU 
 

1. Základným poslaním VÚKABU je združovať občanov prostredníctvom svojich 
členov, ktorým poskytuje bojové umenie možnosť rozvoja fyzických a duševných 
schopností, pri dodržiavaní zásad demokracie, tolerancie a etiky. 

2. Hlavným cieľom VÚKABU je starať sa o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov 
všetkých subjektov v nej združených. K tomuto cieľu podriaďujú všetky orgány svoje 
rozhodnutia. 

3. Ďalšími úlohami VÚKABU sú : 
 

a. Vytvárať ekonomické, materiálno-technické, organizačné, odborno-metodické, 
servisné a poradensko-právne podmienky a služby pre činnosť subjektov v nej 
združených. 

b. Propagovať a zabezpečovať podmienky pre masové rozširovanie hnutia karate         
a bojových umení na území Slovenskej republiky. 

c. Starať sa o rozvoj karate s osobitným zreteľom na žiacke, mládežnícke kategórie 
a občanov zdravotne postihnutých a na zlepšenie podmienok pre rozvoj hnutia 
karate hlavne v regióne východného Slovenska. 

d. Organizovať súťaže, sústredenia a semináre vo svojej pôsobnosti. 



e. Vykonávať praktickú a teoretickú činnosť zameranú na výučbu  a šírenie karate 
v celej jeho šírke v súlade s AK MŠ SR (športového karate, tradičného karate ako 
aj iných foriem bojových umení). 

f. Popularizovať svoju činnosť na verejnosti všetkými dostupnými formami 
propagácie. 

g. Vykonávať vlastnú edičnú činnosť.  
h. Vykonávať reklamnú činnosť. 
i. Spolupracovať v zmysle svojho poslania a cieľov s ostatnými športovými 

organizáciami a spolkami v SR i v zahraničí. 
j. Vydávať stanovy VÚKABU. 
k. Vydávať základné predpisy a usmernenia pre svoju činnosť. 

 
 

Článok 4 
 

Členstvo vo VÚKABU, znak a preukaz VÚKABU 
 

1. Členstvo vo VÚKABU vzniká prijatím člena Valným zhromaždením VÚKABU.      
Do VÚKABU sa môžu dobrovoľne združovať subjekty s pôsobnosťou na území 
Slovenska, ktoré súhlasia so stanovami VÚKABU. 

2. Členom VÚKABU sa môže stať len právnická osoba ustanovená podľa Zákona          
č. 83/1990 Zb. o združovaní  občanov, napr. kluby, oddiely alebo zväzy. Členom 
VÚKABU môže byť organizácia s právnou subjektivitou (klub), alebo delegovanou 
právnou subjektivitou (oddiel TJ, zväz), pričom náplňou ich činnosti musí byť karate 
alebo iné bojové umenia. 

3. Členstvo vo VÚKABU vzniká dodržaním nasledovného postupu: 
 

a. Podaním písomnej prihlášky Výkonnému výboru VÚKABU a dokladovaním 
právnej subjektivity, a to predložením stanov, potvrdení o pridelení IČO a kópiou 
platnej trénerskej kvalifikácie v SR, a to v karate alebo inom bojovom umení 
minimálne 3. triedy, aspoň jedného trénera v klube. 

b. Uhradením registračného a členského príspevku pre daný rok. 
c. Prijatím prihlášky Výkonným výborom VÚKABU, ktorý predloží kandidatúru    

na rokovanie najbližšiemu Valnému zhromaždeniu VÚKABU. Do prijatia 
kandidáta na členstvo Valným zhromaždením za riadneho člena má kandidát 
takzvané provizórne členstvo, ktoré mu umožňuje účasť na akciách VÚKABU    
za splnenia podmienok, ktoré platia pre riadnych členov. Nemá však hlasovacie 
právo v orgánoch VÚKABU, ani právo byť volený do orgánov VÚKABU. 
V prípade nejasností, rozsah jeho práv a povinností k VÚKABU upravuje 
Výkonný výbor. 

 
4. Členstvo vo VÚKABU zaniká : 

 
a. Vystúpením, pričom vystúpenie musí byť oznámené VÚKABU písomne.           
b. Zánikom člena./právnická osoba/ 
c. Nezaplatením ročného členského príspevku podľa príslušnej smernice. 
d. Vylúčením, pričom k vylúčeniu môže dôjsť pri hrubom porušení všeobecne 

záväzných predpisov alebo stanov členom VÚKABU, a to rozhodnutím Valného 
zhromaždenia VÚKABU. Návrh na vylúčenie predkladá Výkonný výbor, ktorý 



môže členovi pozastaviť členstvo. Pozastavením členstva člen dočasne stráca 
členské práva podľa článku 5, bod 1, písm. e – g. 

 
5. Znak VÚKABU obsahuje príslušnú symboliku a heraldiku. Tvorí prílohu stanov. 
6. Preukaz VÚKABU vydáva VÚKABU pre členov združených subjektov.  

 
 

Článok 5 
 

Práva a povinnosti členov VÚKABU 
 

1. Práva členov VÚKABU: 
 

a. Voliť a byť volený do orgánov VÚKABU. Do Výkonného výboru a Revíznej 
komisie môže byť zvolený iba kandidát starší ako 21 rokov. 

b. Slobodne vyjadrovať názory a žiadať odpovede na otázky, podnety a návrhy. 
c. Obracať sa na orgány VÚKABU s problémami a sťažnosťami. 
d. Požadovať od orgánov VÚKABU riadne plnenie uznesení. 
e. Byť informovaný o akciách VÚKABU a zúčastňovať sa na nich. 
f. Využívať všetky činnosti VÚKABU a podieľať sa na jej činnosti podľa svojich 

možností a schopností. 
g. Využívať zariadenia VÚKABU v súlade s príslušnými predpismi. 
h. Podávať návrhy a hlasovať o návrhoch. 

 
 

2. Povinnosti členov VÚKABU: 
 

a. Dodržiavať stanovy, smernice a poriadky VÚKABU. 
b. Platiť členské a registračné poplatky  (licencie, osvedčenia, spôsobilosti a pod.). 
c. Riadiť sa vo svojej činnosti uzneseniami orgánov VÚKABU a vykonávať činnosť 

zlučiteľnú so stanovami, cieľmi a poslaním VÚKABU. 
d. Čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie a podávať všetky informácie 

o činnosti orgánov VÚKABU. 
e. Účelne hospodáriť so zverenými prostriedkami VÚKABU, ochraňovať ich pred  

zničením, poškodením a zneužitím. 
f. Starať sa o preukaz VÚKABU. 

 
 

Článok 6 
 

Zásady vnútornej demokracie 
 
1. Orgány VÚKABU sú schopné uznášať sa, voliť a rozhodovať, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina členov príslušného orgánu. Uznesenia sú platné, ak sú schválené 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov príslušného orgánu VÚKABU. Ak príde 
k rovnosti hlasov pri hlasovaní v orgánoch VÚKABU mimo Valného zhromaždenia, 
rozhodujúci je hlas prezidenta (predsedu komisie). 

2. Voľby do orgánov VÚKABU sa vykonávajú verejným hlasovaním alebo tajným 
hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodujú členovia príslušného orgánu VÚKABU. 
Ak ani jeden z kandidátov na volenú funkciu v orgáne VÚKABU nezíska v prvom 



kole nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu VÚKABU, pristúpi sa 
k hlasovaniu v druhom kole. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším 
počtom hlasov z prvého kola. V druhom kole je zvolený kandidát s vyšším počtom 
hlasov. 

3. Kandidáti do orgánov VÚKABU sú navrhovaní Valným zhromaždením. 
4. Funkčné obdobie v orgánoch VÚKABU je 4 roky. 
5. Členovia VV VÚKABU nemôžu súčasne zastávať funkcie v Revíznej komisii. 

Rokovania orgánov VÚKABU sa riadia Rokovacím poriadkom VÚKABU, ktorý 
schvaľuje VV VÚKABU. 

6. Príslušné orgány sú povinné odpovedať na podnety svojich členov v lehote 30 dní     
od ich prijatia. 

7. Prezidenta, viceprezidenta, členov Výkonného výboru a členov Revíznej komisie volí 
a odvoláva Valné zhromaždenie VÚKABU. 

 
 

Článok 7 
 

Orgány VÚKABU 
 

Orgány VÚKABU : 
 

1. Valné zhromaždenie 
2. Výkonný výbor 
3. Prezident   
4. Viceprezident  
5. Revízna komisia 
 
 
 
1. Valné zhromaždenie: 

 
a. Základným riadiacim a koordinačným orgánom VÚKABU je Valné 

zhromaždenie, ktoré sa koná minimálne jedenkrát ročne. 
b. Určuje hlavné úlohy, zameranie a smery. 
c. Volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta, členov výkonného výboru a členov 

Revíznej komisie. Jej rokovanie vedie predsedníctvo. 
d. Valného zhromaždenia sa s hlasom rozhodujúcim zúčastňujú zástupcovia všetkých 

oddielov a klubov – členov VÚKABU (s jedným hlasom za subjekt). 
e. Valné zhromaždenie zvoláva prezident VÚKABU v zmysle stanov. V prípade, ak 

je to potrebné, môže byť zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie. Toto môže 
zvolať prezident, Výkonný výbor alebo Revízna komisia. Na základe žiadosti    
2/3 členov VÚKABU (klubov, oddielov) musí byť do 60 dní od podania žiadosti 
zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie. 

f. V prípade, že Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné vzhľadom                  
na nedostatočný počet prítomných delegátov, musí byť zvolané opäť, a to            
do 60 dní, na ktorom sa rozhodne nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.  

g. Mení alebo ruší rozhodnutia VV VÚKABU, ak boli vydané v rozpore                  
so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami VÚKABU. 

 
 



h. Úlohy Valného zhromaždenia : 
 

I. Schvaľuje správu o činnosti za uplynulé obdobie, správu o hospodárení 
a účtovnú závierku. 

II. Rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku VÚKABU. 
III. Schvaľuje stanovy VÚKABU, ich zmeny a doplnky. 
IV. Schvaľuje plán činnosti na nasledujúce obdobie. 
V. Berie na vedomie správu Revíznej komisie. 

VI. Schvaľuje skúšobných komisárov. 
VII. Schvaľuje výšku ročného,  registračného členského poplatku a iných 

poplatkov. 
VIII. Prijíma uznesenia a schvaľuje predpisy. 

IX. Rozhoduje o členstve vo VÚKABU. 
 

2. Výkonný výbor: 
 

a. Riadi činnosť VÚKABU medzi zasadaniami Valného zhromaždenia. 
b. Určuje úlohy pre jednotlivé komisie a členov VÚKABU, pričom kontroluje 

a koordinuje ich činnosť. 
c. Členov VV VÚKABU volí a odvoláva Valné zhromaždenie. VV je spravidla        

7 členný. Iný počet členov VV určuje Valné zhromaždenie. 
d. Zo zvolených členov VV volí tajomníka, hospodára a predsedov pracovných 

komisií. 
e. Pripravuje rokovania Valného zhromaždenia a základné materiály pre rokovanie 

Valného zhromaždenia, zostavuje kandidátnu listinu pre voľby do orgánov 
VÚKABU. 

f. VV má v prípade odstúpenia svojho člena z funkcie právo kooptovať náhradníka. 
g. Medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia rozhoduje o provizórnom členstve     

vo VÚKABU. 
h. Rozhoduje o pozastavení členstva vo VÚKABU. 
i. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. 
j. Zabezpečuje skúšky STV. 
k. Vydáva certifikáty, preukazy trénerov, rozhodcov, homologizuje STV získané 

v iných štýloch, prípadne udelených mimo Slovenska a zabezpečuje kurzy 
trénerov a rozhodcov v zmysle platnej akreditácie. 

l. Výkonný výbor pozostáva z: 
 

I. prezidenta 
II. viceprezidenta  

III. tajomníka 
IV. hospodára 
V. členov zvolených Valným zhromaždením 

 
I. Prezident 

 
− Riadi činnosť medzi zasadnutiami VV. 
− Zastupuje VÚKABU pri rokovaniach s inými organizáciami a osobami. 
− Vedie rokovania VV a Valného zhromaždenia. 
− Reprezentuje VÚKABU navonok a je štatutárnym zástupcom VÚKABU. 



− Zodpovedá za činnosť VV VÚKABU a Valnému zhromaždeniu, je viazaný 
uzneseniami Valného zhromaždenia a rozhodnutiami VV. 

 
 

II. Viceprezident 
 

− V prípade neprítomnosti prezidenta VÚKABU ho zastupuje v rozsahu jeho 
právomoci. 

− Za svoju činnosť zodpovedá  VV VÚKABU a Valnému zhromaždeniu. 
 

III. Tajomník 
 

− Zabezpečuje vnútornú agendu VÚKABU. 
− Vybavuje korešpondenciu v SR i v zahraničí. 
− Robí zápisy z VV a VZ. 
− Operatívne sleduje plnenie uznesení a úloh. 
− Podľa potreby alebo rozhodnutia VV vypomáha pri organizovaní aktivít 

VÚKABU. 
 

IV. Hospodár 
 

− Zabezpečuje hospodárenie s  finančnými prostriedkami v zmysle 
požiadaviek orgánov VÚKABU a v súlade s legislatívou SR pre túto 
činnosť. 

− Zabezpečuje príjem finančných prostriedkov pri športových aktivitách 
(súťaže, skúšky STV, semináre, školenia a iné) a vyúčtovanie nákladov. 

− Priebežne informuje VV o stave finančných prostriedkov.  
− Predkladá Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení za hodnotené 

obdobie roka. 
 

m. Výkonný výbor môže zriaďovať tieto pracovné komisie : 
 

I. športovo-technickú komisiu 
II. rozhodcovskú komisiu 

III. trénersko-metodickú komisiu 
IV. akreditačno-propagačnú komisiu 
V. disciplinárnu komisiu 

VI. iné komisie 
 

n. Pracovné komisie VV VÚKABU vytvára podľa potrieb na zabezpečenie riadenia 
činnosti VÚKABU.  

o. Predsedovia pracovných komisií navrhujú členov svojich komisií a predkladajú ich 
na schválenie VV VÚKABU. 

 
3. Revízna komisia: 

 
a. Je volená Valným zhromaždením. 
b. Pozostáva z troch členov. 
c. Kontroluje dodržiavanie stanov. 



d. Kontroluje plnenie uznesení orgánov VÚKABU. 
e. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu 
f. Predsedu si volí Revízna komisia zo svojich radov. 
g. Najmenej raz do roka vykonáva revíziu činnosti hospodárenia a výsledky 

predkladá VV VÚKABU a Valnému zhromaždeniu. 
h. Predseda a jej členovia nesmú vo VÚKABU vykonávať žiadne iné volené funkcie. 
i. Pri zistení konania, ktoré je v rozpore so stanovami VÚKABU alebo smernicami, 

Revízna komisia dáva podnety jednotlivým orgánom alebo komisiám VÚKABU. 
j. Predseda Revíznej komisie má právo sa zúčastňovať rokovaní VV VÚKABU. 
k. Výsledkami zistení Revíznej komisie sú príslušné orgány VÚKABU povinné 

zaoberať sa. 
 

Článok  8 
 

Zásady hospodárenia 
 
1. Hospodárenie VÚKABU sa riadi a kontroluje podľa schváleného návrhu Valným 

zhromaždením a vypracovaných zásad. Správu o hospodárení predkladá                  
VV VÚKABU jedenkrát ročne na schválenie Valnému zhromaždeniu VÚKABU. 

2. Príjmy VÚKABU tvoria najmä : 
 

a. Registračné poplatky, členské príspevky, príspevky členov, dobrovoľné príspevky 
členov, dary. 

b. Dotácie z orgánov riadiacich alebo podporujúcich šport a sponzorov. 
c. Štartovné, homologizačné, licenčné a účastnícke poplatky. 
d. Poplatky zo skúšok STV a poplatky za rozhodcovské a trénerske kurzy, školenia 

a semináre. 
e. Výnosy z majetku, úrokov vkladov a vlastnej činnosti. 
f. Výnosy z reklamnej činnosti. 
g. Príjem z podielu zaplatenej dane. 

 
3. Príspevky a poplatky schvaľuje Valné zhromaždenie. 
4. Podpisové právo v bankových inštitúciách majú prezident, alebo ním poverený 

viceprezident a hospodár. K bankovým operáciam je potrebný podpis jedného z vyššie 
uvedených funkcionárov. 

5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže VÚKABU vykonávať aj doplnkovú 
hospodársku činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania VÚKABU 
a v súlade so všeobecne  záväznými predpismi a stanovami. 

 
 

Článok 9 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1. VÚKABU zaniká, ak sa na tom uznesie Valné zhromaždenie 3/5 väčšinou hlasov 

prítomných delegátov. 
2. S majetkom VÚKABU sa pri zániku naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia,  

v zmysle platných právnych noriem. 
3. Po zániku VÚKABU vykonáva likvidáciu jeho práv a záväzkov likvidačná komisia 

ustanovená Valným zhromaždením. 



4. Výklad stanov robí VV VÚKABU. 
5. Schválením Stanov VÚKABU Valným zhromaždením sa rušia Stanovy VÚKABU zo 

dňa 19.5.1990, registrované MV SR  dňa 25.7.1990 pod číslom VVS/1-900/90-124. 
 
 
 
     Zmenu Stanov schválilo Valné zhromaždenie VÚKABU na svojom zasadnutí 
v Košiciach dňa 7. októbra 2006. 
 
 
Prílohy :  - heraldika VÚKABU 
  - vzor preukazu VÚKABU 


	Právna povaha a postavenie VÚKABU
	Orgány VÚKABU
	Prezident
	Viceprezident
	Tajomník
	Hospodár
	Zásady hospodárenia


