
detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM, Pribišova 23, 841 05, 
Bratislava  

 

STANOVY 
 
 

Článok 1 
Názov a sídlo organizácie 

 
1. detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM (ďalej len DAMOT) je v zmysle zákona 83/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov, ktorého predmetom činnosti je 
ochrana a pobyt v prírode 

2. Názov občianskeho združenia: detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM 
3. Sídlo združenia: Pribišova 23, 841 05, Bratislava 
 
 
 

Článok 2 
Poslanie a hlavné smery činnosti 

 
1. DAMOT združuje deti, mládež a dospelých, ktorí sa práci s deťmi a mládežou venujú.  
2. Predmetom práce je ochrana a budovanie vzťahu k prírode, rozvoj osobnosti a talentu pomocou 

turistických, divadelných a netradičných športových aktivít.  
3. Svojou činnosťou má DAMOT pôsobiť  výchovne na svojich členov. 
4. Činnosť DAMOT je projektovo orientovaná,  zameraná na inovatívne a interaktívne spôsoby práce, 

hlavne v teréne. 
5. Prirodzeným záujmom organizácie je rozvíjať svoje  aktivity  s úmyslom zapojenia širokej 

verejnosti do svojich projektov a voľnočasových aktivít. Členovia  sú si vedomí vlastnej 
zodpovednosti za svoju činnosť,  princípov pobytu v prírode,  bezpečnosti pri týchto aktivitách, 
dodržiavania turistických, športových a etických princípoch pri činnosti a rešpektovaní zásad 
ochrany prírody. 

6. Prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a háji záujmy svojich členov v organizáciách, 
ktorých je členom.  

7. Organizačne, technicky a finančne zabezpečuje svoju činnosť. 
8. Nadobúda, spravuje a udržiava vlastný hnuteľný a nehnuteľný majetok. 
 
 

Článok 3 
Členstvo 

 
1. Členom DAMOT sa môže stať každý záujemca o turistiku a pobyt v prírode, a činnosť tohto 

združenia, ktorý bude dodržiavať jeho stanovy. 
2. Členstvo vzniká splnením nasledujúcich podmienok: 

a) Podaním prihlášky s prehlásením o rešpektovaní stanov. 
b) Zaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok. 
c) Schválením prihlášky Výkonným výborom DAMOT. 

4. Členstvo zaniká: 
a) Vystúpením – na základe rozhodnutia člena a jeho oznámením ukončenia činnosti v DAMOT na 

Výkonnom výbore DAMOT, zaplatené členské príspevky sa nevracajú. 
b) Vyškrtnutím – pri nezaplatení členského príspevku dva, po sebe nasledujúce roky. 
c) Vylúčením – v prípade závažného porušenia stanov DAMOT, alebo ak člen hrubo poruší 

morálne a etické zásady združenia, môže Výkonný výbor DAMOT rozhodnúť o nevydaní 
členského preukazu na ďalšie obdobie. 

d) Úmrtím člena. 
 
 
 



 
 

 
 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti členov 

 
1. Členovia majú tieto práva: 

a) Slobodne rozhodovať o svojom členstve. 
b) Zúčastňovať sa na  aktivitách organizovaných DAMOT. 
c) Využívať všetky výhody poskytované DAMOT. 
d) Zúčastňovať sa na členských schôdzach, osoby nad 15 rokov majú právo voliť. 
e) Byť volený do všetkých orgánov DAMOT, prípadne ako zástupca aj v iných združeniach po 

dovŕšení 18 rokov. 
f) Byť informovaní o činnosti a hospodárení spolku. 
g) Dávať podnety, pripomienky a návrhy k činnosti spolku a žiadať na ne odpoveď od Výkonného 

výboru DAMOT. 
2. Členovia majú tieto povinnosti: 

a) Dodržiavať stanovy DAMOT. 
b) Dodržiavať všeobecne platné princípy morálky a etiky pri aktivitách DAMOT 
c) Vykonávať športovú, turistickú činnosť v súlade so zásadami ochrany prírody, dodržiavať 

všetky dohody uzavreté v tejto oblasti DAMOT a osobne sa na ochrane prírody aktívne 
podieľať. 

d) Riadne a včas platiť členské príspevky. 
e) Dbať na účelné  a šetrné využívanie spoločného majetku, nepripustiť jeho zneužívanie, 

poškodzovanie alebo odcudzenie. 
f) Podieľať sa na zveľaďovaní majetku klubu podľa svojich možností. 

 
 

Článok 5 
Orgány DAMOT 

1. Orgány DAMOT sú: 
a) Členská schôdza (ČS). 
b) Výkonný výbor (VV). 
c) Predseda. 

 
 

Článok 6 
Členská schôdza 

 
1. Najvyšším orgánom DAMOT je Členská schôdza, tvoria ju členovia spolku. 
2. ČS sa schádza najmenej 2 krát za rok.  Je uznášania schopná, ak sa na nej zúčastní minimálne 1/2 

členov. O všetkých rozhodnutiach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
plnoprávnych členov. 

3. Členská schôdza najmä: 
a) Volí a odvoláva Výkonný výbor DAMOT a zástupcov v iných združeniach. 
b) Schvaľuje plán činnosti, hospodárenie a rozpočet klubu. 
c) Rozhoduje o zmenách stanov a o ukončení činnosti DAMOT. 
d) Schvaľuje výšku klubového príspevku. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Článok 7 
Výkonný výbor 

 
1. VV zabezpečuje činnosť DAMOT. 
2. Členov VV volí ČS na obdobie 4 rokov. 
3. VV má 3 členov, tvoria ho predseda a 2 členovia. 
4. VV je uznášania schopný pri prítomnosti všetkých členov. 
5. VV zodpovedá za hospodárenie a správu majetku DAMOT. 
6. VV zvoláva ČS. 
 
 

 
 

Článok 8 
Predseda 

 
1. Predseda ako štatutárny zástupca zastupuje DAMOT vo všetkých obvyklých záležitostiach. 
2. Predsedu volí a odvoláva ČS, funkčné obdobie je 4 roky. 
3. Predseda zvoláva a vedie rokovania VV. 
 
 

Článok 9 
Hospodárenie DAMOT 

 
1. Majetok združenia je tvorený: 

a) Finančnými prostriedkami na účte v peňažnom ústave a pokladničnou hotovosťou. 
b) Hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia, s výnimkou vecí, ktoré boli združeniu zverené 

na využívanie a sú majetkom tretej osoby. Prípadný výnos z týchto vecí sa riadi osobitnými 
zmluvami. 

2. Zdroje hospodárenia združenia sú najmä: 
a) Členské príspevky členov. 
b) Dotácie na telovýchovu a šport. 
c) Dobrovoľné príspevky, dary a subvencie. 
d) Výnosy z vlastnej aktivity  alebo spoločenskej činnosti. 
e) Iné zdroje. 

3. Združenie môže získavať príjmy z vlastnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi. 
4. Hospodárenie DAMOT sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného ČS a v súlade so 

všeobecne platnými predpismi. 
 
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1. DAMOT môže pre svoju činnosť vydávať ďalšie organizačné predpisy. 
2. Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať len ČS. 
3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia ČS, a účinnosť dňom registrácie na 

Ministerstve vnútra SR. 
Zmena stanov bola schválená členskou schôdzou dňa 2.8.2012. Nadobudnutím  účinnosti týchto 
stanov sa pôvodné stanovy registrované Ministerstvom vnútra pod VVS/ 1-900/90-23537 dňa 
20.12.2004 rušia.  

 


