Stanovy Rádioklubu BARBAKAN (KXT)
1. Právne postavenie
1.1. Rádioklub Barbakan (ďalej len klub) je dobrovoľná, nezávislá, právne a ekonomicky samostatná
organizácia (občianske združenie), ktorá združuje prevádzkovateľov (operátorov) rádiostaníc, ako
aj ďalších záujemcov o rádioamatérsku a elektrotechnickú činnosť
1.2. na základe rozhodnutia členskej základne sa klub môže združovať a spolupracovať s inými
organizáciami a zduženiami
1.3. sídlo klubu je Tulská 5275/51, 974 04 Banská Bystrica. Klub má znak organizácie. Klub môže pre
svoje účely vydávať reklamné a propagačné materiály, resp. inou formou propagovať vlastnú
činnosť
2. Poslanie a ciele klubu
2.1. vzdelávacia a výchovná činnosť
2.2. usporiadanie a organizácia súťaží a iných voľnočasových aktivít
2.3. vývoj, realizácia a prevádzka rádiokomunikačných a tiesňových rádiokomunikačných zariadení
2.4. spolupráca a pomoc pri zabezpečení komunikácie v núdzových situáciách, spoločenskokultúrnych, verejných a športových podujatiach (jarmoky, koncerty, sprievody...)
2.5. rozvoj a šírenie poznatkov z rádiotechniky, elektroniky a zásad rádioamatérstva
2.6. klub zastupuje záujmy svojich členov pred úradmi, inými organizáciami a pri medzinárodných
rokovaniach
3. Vznik, členstvo, práva a povinnosti členov klubu
3.1. členstvo v klube je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky,
doporučený aspoň tromi aktívnymi členmi klubu, ktorý súhlasí so stanovami. Písomnou formou
požiada o členstvo a uhradí stanovený členský príspevok. Dokladom o členstve je členský preukaz,
ktorý obdrží člen po zaplatení členského príspevku
3.2. členský príspevok sa platí na kalendárny rok, je splatný do konca 4. mesiaca príslušného roku.
Jeho výšku upravuje Organizačný poriadok klubu a odsúhlasuje členská schôdzaklubu. V prípade
ukončenia členstva sa členský príspevok nevracia
3.3. členovia klubu majú právo:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

po dosiahnutí veku 18 rokov voliť a byť volení do všetkých orgánov klubu
využívať informácie a služby klubu
žiadať od všetkých orgánov združenia skladanie účtov o činnosti klubu
obracať sa s podnetmi, otázkami, žiadosťami a pripomienkami na orgány klubu

3.4. členovia klubu majú povinnosť:
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6

poznať a dodržiavať stanovy klubu BARBAKAN
riadne platiť členské príspevky
dodržiavať predpisy, vyhlášky a zákony platné na území Slovenskej Republiky
podieľať sa na správe, ochrane a zveľaďovaní majetku klubu
aktívne sa podieľať na činnosti klubu
nepoškodzovať dobré meno klubu a na verejnosti nevystupovať v rozpore s cieľmi klubu

3.5. zánik členstva:
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

vystúpením na vlastnú žiadosť zaslanú v písomnej podobe Výkonnej rade klubu
vylúčením pre hrubé porušenie stanov
nezaplatením členského príspevku na príslušný rok
odhlasovaním o vylúčení člena
úmrtím alebo nezvestnosťou člena
zánikom členstva vzniká povinnosť odovzdať všetky zverené veci revízorovi klubu

3.6. proti vylúčeniu sa možno odvolať na členskej schôdzi klubu
4. Orgány klubu
4.1. Členská schôdza (ďalej len ČS)
4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

je najvyšším orgánom klubu a zúčastňujú sa jej všetci členovia
každý člen na členskej schôdzi zastupuje jeden hlas
sa bude konať minimálne 1 krát ročne, môže ju však zvolať predseda klubu a to na písomné
požiadanie nadpolovičnej väčšiny platných členov klubu, alebo na základe rozhodnutia
výkonnej rady
je platná ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov a jej rozhodnutia sú platné
odhlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
prijíma a vylučuje členov hlasovaním
volí a odvoláva členov výkonnej rady
volí a odvoláva revízora klubu
volí a odvoláva predsedu klubu
volí a odvoláva prípadne ďalších funkcionárov klubu
schvaľuje stanovy, smernice, rozpočet, výročnú správu, členské príspevky
schvaľuje čestného člena, ktorý výrazne prispel k aktivitám a rozvoju klubu
každá ČS bude písomne zaznamenaná
mimoriadna ČS sa zvolá v prípade, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov, alebo revízor

4.2. Výkonná rada (ďalej len VR)
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

je výkonný orgán klubu
jej členovia sú volení hlasovaním na ČS a to na obdobie 2 rokov
tvorí ju 5 členov, vrátane predsedu klubu
volí a odvoláva podpredsedu klubu
predkladá návrhy stanov, smerníc, rozpočtu a pripravuje výročnú správu
dozerá na činnosť a plnenie cieľov združenia
menuje likvidátora
zasadá aspoň raz za štvrťrok alebo podľa potreby združenia
z každého zasadnutia sa zhotovuje zápisnica
v prípade neúčasti člena môže byť jeho hlasovanie prijaté písomne alebo telefonicky

4.2.11 môže vytvárať a rušiť funkcie, ktoré môže prideliť členom, alebo iným funkcionárom
definovaných písomnou formou
4.3. Predseda klubu
4.3.1 je štatutárny zástupca klubu
4.3.2 zastupuje klub pri rokovaniach s ostatnými klubmi a organizáciami, so štátnymi orgánmi
organizáciami, spoločnosťami, firmami a v styku s občianskou verejnosťou
4.3.3 uzatvára dohody a zmluvy o spolupráci s inými organizáciami, združeniami a klubmi
4.3.4 riadi činnosť klubu. Je oprávnený podpisovať oficiálne, pečiatkou opatrené dokumenty
a listiny
4.3.5 po dohode s VR klubu má právo prizvať hostí na rokovanie VR klubu a ČS
4.3.6 poveruje ostatných členov klubu úlohami pri plnení cieľov klubu
4.4. Podpredseda klubu
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.

je štatutárny zástupca klubu
zabezpečuje organizáciu pri usporiadaní stretnutí, stará sa o ich propagáciu
pripravuje zasadnutia VR klubu
zhromažďuje podnety a návrhy podané členmi
v prípade neprítomnosti predsedu preberá všetky jeho právomoci
poveruje ostatných členov klubu úlohami pri plnení cieľov klubu

4.5. Hlavný operátor klubu
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6

vybavuje QSL službu
zodpovedá za prevádzku klubových rádiových zariadení a klubového volacieho znaku
prideľuje dočasné klubové značky pre operátorov v zácviku a vedie ich evidenciu
zaúča nových operátorov na prevádzku pre rádioamatérskych pásmach
organizuje prípravu operátorov na operátorské skúšky
dohliada na správne a úplné vedenie staničného denníka

4.6. Revízor klubu
4.6.1. je hlavný kontrolný orgán
4.6.2. je oprávnený overovať postup vo veciach klubu, kedykoľvek nahliadnuť do účtovných
dokladov, spisov klubu a zisťovať stav klubu
4.6.3. kontroluje, aby hospodárenie bolo v súlade so Stanovami a uzneseniami klubu, ako aj so
zákonmi a príslušnými právnymi predpismi
4.6.4. vyhotovuje a ČS predkladá správu o hospodárení klubu medzi dvomi ČS klubu
4.6.5. je povinný preskúmať ročnú účtovnú uzávierku, o čom vyhotoví zápis a tento predloží ČS
klubu
4.6.6. kontroluje činnosť VR po legislatívnej stránke navrhuje odmeny členom a predkladá ich
členskej schôdzi na schválenie
4.6.7. je povinný prešetriť každý podnet od členov klubu a v prípade nutnosti zjednať nápravu
4.6.8. vedie evidenciu podnetov od členov v písomnej forme
4.7. Ekonóm
4.7.1. je oprávnený podpisovať všetky finančné doklady opatrené pečiatkou klubu
4.7.2. vedie evidenciu členov klubu a platenia členských príspevkov, vedie účtovníctvo podľa
platných predpisov
4.7.3. spravuje hmotný aj nehmotný majetok klubu a jeho evidenciu

4.7.4. spravidla raz ročne predkladá účtovnú knihu na kontrolu revízorovi klubu
4.8. Povinnosti členov s funkciami
4.8.1. zvolená funkcia je platná 2 kalendárne roky od zvolenia, pričom počet funkčných období nie je
obmedzený
4.8.2. ak nie je ktorýkoľvek zvolený člen schopný vykonávať pridelenú funkciu bude zvolený
náhradník, ktorý bude vykonávať pridelenú funkciu do konca funkčného obdobia pôvodného
člena
4.8.3. ak člen poverený funkciou nevykonáva funkciu v súlade s cieľmi klubu bude odvolaný
mimoriadnou ČS aj bez jeho prítomnosti a zvolený náhradník, ktorý bude vykonávať pridelenú
funkciu do konca funkčného obdobia pôvodného člena
4.8.4. hlasovanie môže byť verejné alebo tajné
4.8.5. členovia volení do jednotlivých funkcií sú vypísaní na stránkach klubu. VR najneskôr 14 dní
pred ukončením svojho funkčného obdobia pripraví nové voľby
4.8.6. každý člen s pridelenou funkciou je povinný zúčastňovať sa ČS, schôdze VR a aj ich
mimoriadnych zasadnutí
5. Právna subjektivita
5.1. rádioklub BARBAKAN má plnú právnu subjektivitu
6. Hospodárenie klubu
6.1. klub na svoje ekonomické zabezpečenie využíva členské príspevky, dotácie, dary a vlastnú
hospodársku činnosť
6.2. o hospodárení klubu vedie ekonóm riadnu evidenciu v zmysle platných účtovných predpisov. Za
správnosť hospodárenia zodpovedajú rovnakou mierou všetci členovia VR
6.3. každý člen VR je oprávnený disponovať financiami klubu do 100€. VR je oprávnená schvaľovať
výdavky do výšky 1000 € vrátane. Výdaje nad 1000€ sú podriadené výsledku hlasovania na ČS
6.4. každá činnosť klubu hradená, alebo dotovaná z finančných prostriedkov klubu musí byť do 30 dní
po jej ukončení kompletne zúčtovaná ekonómom klubu, overená revízorom klubu a zverejnená na
stránkach klubu
6.5. hmotný majetok klubu môže využívať každý člen klubu po schválení VR a o jeho používaní či
požičiavaní bude vytvorený písomný záznam
6.6. finančnú podporu osobných projektov platných členov klubu odsúhlasuje VR, po preštudovaní
písomnej žiadosti a zohľadnení prínosu pre klub a jeho členov. Stanovisko VR bude zverejnené na
stránkach klubu
6.7. za požívanie osobného vybavenia členov pri klubových aktivitách nenesie klub žiadnu
zodpovednosť. Ich použitie je výlučne na vôli majiteľa. O prípadnú amortizáciu alebo náhradu
vzniknutej škody môže majiteľ požiadať VR písomnou žiadosťou. VR po preskúmaní žiadosti a
prešetrení okolností vzniku udalosti zaujme stanovisko ktoré bude zverejnené na stránkach klubu
6.8. klub môže prijímať darom vybavenie pre prevádzku klubu alebo iných jeho aktivít na základe
darovacej zmluvy. Darovaním sa darca zrieka všetkých vlastníckych práv, ktoré prechádzajú na
klub v plnom rozsahu

6.9. klub môže po odhlasovaní na ČS predávať časti majetku členom, ak o ne členovia nemajú záujem
tak aj tretím osobám
7. Korešpondencia klubu
7.1. verejnú korešpondenciu klubu vybavuje predseda klubu alebo v jeho neprítomnosti ním
poverená osoba. Musí byť zverejnená na stránkach klubu najneskôr do troch dní od jej obdržania
7.2. pre emailovú korešpondenciu budú zriadené samostatné emailové účty pre potreby
vykonávania jednotlivých funkcií. Každý platný člen môže požiadať o náhľad do korešpondencie
8. Zánik klubu
8.1. klub zanikne rozpustením, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu. Ak
zanikne klub a nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o naložení s majetkom, potom likvidátor zvolený ČS
zabezpečí vyrovnanie všetkých záväzkov a zvyšok vysporiada podľa platných predpisov
a občianskych zákonov

Stanovy boli schválené na Mimoriadnej členskej schôdzi klubu dňa 30. januára 2019 a týmto
nadobudli právoplatnosť.

