STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE
so sídlom v Bratislave
Článok I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Občianske združenie s názvom Slovenské ľadové medvede (ďalej aj „SĽM“ alebo „združenie“)
je dobrovoľným, nezávislým, záujmovým, neziskovým a nepolitickým združením otužilcov a iných
fyzických osôb, ktorých činnosť je v súlade s článkom II týchto stanov. Združuje členov bez ohľadu
na ich pôvod, sociálne postavenie, národnosť, vierovyznanie, politickú príslušnosť a členstvo v
iných zákonom povolených organizáciách, ktorí sa snažia realizovať poslanie združenia.
2. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá vznikla na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia jeho členov 26. októbra 2006 a jeho registráciou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov, s pôvodným názvom Slovenské ľadové
medvede – Polar Bears Slovakia.
3. Združenie je založené na dobu neurčitú a svojou činnosťou nenahradzuje úlohy a funkcie štátu,
ani nepodporuje žiadne politické subjekty.
4. Združenie má sídlo v Bratislave III, Račianska 137, 831 02 Bratislava a pôsobí na celom území
Slovenskej republiky.
5. Skrátený názov združenia je „SĽM“ alebo “SĽM, o. z.“. Logo, ktoré združenie používa, obsahuje
slová „SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE“ a „OBČIANSKE ZDRUŽENIE“
a/alebo
„BRATISLAVA“.
Článok II
POSLANIE ZDRUŽENIA A JEHO ČINNOSŤ
1. Základným poslaním združenia je vytvárať možnosti najmä na pestovanie amatérskeho
športového otužovania, zimného plávania a diaľkového plávania pre členov združenia aj pre iné
fyzické osoby, so zameraním na upevňovanie ich telesného a duševného zdravia a šírenie
informácií o prínose otužovania a zimného plávania pre človeka.
2. Združenie v záujme realizácie svojho poslania vyvíja predovšetkým nasledujúce aktivity:
a) organizuje tréningy a podujatia v otužovaní chladnou, studenou a ľadovou vodou, zimnom
plávaní a diaľkovom plávaní, ako aj súťaže v týchto oblastiach
b) zúčastňuje sa na športových, vzdelávacích a spoločenských podujatiach s rovnakým alebo
príbuzným zameraním doma i v zahraničí
c) usporadúva školenia, semináre, výmeny skúseností a iné vzdelávacie podujatia,
predovšetkým na témy uvedené v písmene a).
d) venuje pozornosť získavaniu dospelých, mládeže i detí pre aktivity podľa písm. a)
e) poskytuje pomoc organizovaním darcovstva krvi, charitatívnych a benefičných podujatí,
pomáha deťom v detských domovoch a humanitárnym organizáciám
f) prijíma podiely z dane z príjmov a uzatvára zmluvy o sponzorských daroch na zabezpečenie
svojej činnosti.
3. Združenie môže nadväzovať kontakty s inými nepolitickými organizáciami a jednotlivcami zo
Slovenska a tiež so zahraničnými subjektmi s rovnakým alebo podobným zameraním; taktiež môže
byť členom takých organizácií a subjektov.

4. Združenie môže uzatvárať zmluvy o spolupráci na dosiahnutie určitého cieľa zodpovedajúceho
týmto stanovám, prípadne na uplatňovanie spoločného záujmu súvisiaceho s poslaním združenia.
Článok III
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
1. Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a) dosiahla 15 rokov veku,
b) je spôsobilá na právne úkony,
c) je občiansky bezúhonná,
d) súhlasí so stanovami združenia,
e) platí členské príspevky v určenej výške a lehote.
2. Postup pri vzniku členstva v združení je nasledujúci: záujemca o členstvo v SĽM požiada výbor
združenia o prijatie za člena odovzdaním vyplnenej a podpísanej prihlášky, v ktorej uvedie údaje
podľa bodu 1 tohto článku. Výbor prerokuje prihlášku hlavne s ohľadom na otužilecké predpoklady
a skúsenosti záujemcu a jeho bezúhonnosť a výsledok posúdenia oznámi záujemcovi. Záujemca
sa po oznámení o kladnom posúdení prihlášky stáva členom združenia zaplatením členského
príspevku alebo jeho alikvotnej časti na príslušný kalendárny rok.
3. Združenie môže vydávať pre členov členské preukazy. Preukaz potvrdzuje členstvo člena
v združení a člen je povinný starať sa, aby preukaz nestratil a aby sa preukaz nezničil.
S preukazom môže byť spojené poskytovanie výhod, najmä pri organizovaní spoločných
otužileckých podujatí.
4. Člen združenia má právo:
a) byť informovaný o aktivitách združenia a podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia a po zvolení aktívne sa zúčastňovať na ich činnosti,
c) zúčastňovať sa rozhodovania o činnosti združenia podávaním návrhov, alebo jeho členstvom
alebo účasťou v/na orgánoch združenia,
d) obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko
alebo riešenie, s právom na písomnú odpoveď do 30 kalendárnych dní,
e) prostredníctvom administrátora internetovej stránky (webového sídla) združenia uverejňovať
svoje príspevky z činnosti združenia, názory a informácie týkajúce sa poslania združenia a
obsahovo zodpovedajúce týmto stanovám,
f) zúčastňovať sa rokovania výboru združenia a podávať návrhy. Pri hlasovaní výboru nemá
hlasovacie právo.
5. Člen združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy združenia, rozhodnutia orgánov združenia a vnútorné predpisy združenia
prijaté výborom združenia,
b) konať v súlade s poslaním združenia a počas trvania členstva sa správať tak, aby neohrozil
žiadnym spôsobom cieľ, záujmy a dobré meno združenia,
c) podieľať sa aktívne v rámci svojich možností na činnosti združenia, plniť úlohy vyplývajúce z
prijatej funkcie a úlohy zverené zhromaždením alebo výborom združenia
d) vplývať na ostatných otužilcov, najmä účastníkov podujatí, organizovaných združením, aby
svojim správaním konali v súlade s poslaním združenia.
6. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo
združenia,

b) nezaplatením členského príspevku do 31. januára kalendárneho roka
c) vylúčením člena, ak člen napriek výstrahe
- úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou porušil tieto stanovy
- opakovane koná v rozpore s poslaním združenia,
- svojím konaním ohrozuje dobré meno združenia.
O vylúčení rozhoduje výbor. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na
najvyšší orgán združenia, t. j. na valné zhromaždenie.
V takom prípade členstvo člena zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení
člena zo združenia
d) zánikom združenia.
Zánikom členstva nevzniká nárok na vrátenie zaplateného členského príspevku.

