Stanovy Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov.

1.

Názov zväzu

1.1. Názov zväzu je: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, skratka SZHaK.

2.

Sídlo zväzu

2.1. Sídlom zväzu je MARTIN.

3.

Ciele zväzu

3.1. Cieľom zväzu je:
a)
združovať záujemcov o hádanky a krížovky, pomáhať jestvujúcim i
novovznikajúcim
krúžkom hádankárov a krížovkárov po stránke metodickej,
odbornej a materiálnej,
b) šíriť záujem o hádanky a krížovky, ako aj o iné druhy duševného športu (kvízy
a pod.) a starať sa o ich zdokonaľovanie po stránke jazykovej a obsahovej, najmä
1. zostavovať, vydávať a propagovať pravidlá a smernice pre tvorbu a riešenie
hádaniek a krížoviek,
2. sledovať úroveň uverejňovaných hádaniek a krížoviek, poskytovať
vydavate-ľom konzultačné služby a metodickú pomoc,
c) organizovať a koordinovať autorské a riešiteľské súťaže pre jednotlivcov i krúžky,
d) vydávať odborné publikácie a materiály,
e) spolupracovať so všetkými domácimi i zahraničnými organizáciami a firmami
zameranými rôznymi druhmi svojej činnosti na krížovkársko - hádankársku
oblasť, nadväzovať a udržiavať aktívne styky so zahraničnými hádankármi a
krížovkármi a ich organizáciami a vzájomne participovať na súťažiach
medzinárodného charakteru.

4.

Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov

4.1. Členom zväzu sa môže stať každý záujemca o hádanky a krížovky, ktorý podá písomnú
prihlášku a zaplatí stanovené zápisné. Člen dostane po prijatí do zväzu členský preukaz.
4.2. Všetci členovia majú rovnaké práva, a to:
a) navštevovať zväzom organizované podujatia,
b) podieľať sa na činnosti zväzu podávaním návrhov, pripomienok, námetov a
sťažností a byť informovaní o ich vybavení,
c) voliť zväzové orgány a byť do nich volení,
d) dostávať zväzové odborné publikácie a propagačné materiály.
4.3. Členovia sú povinní:
a) dodržiavať stanovy zväzu a rešpektovať rozhodnutia zväzových orgánov,
b) platiť členské príspevky v stanovenom čase a výške,
c) propagovať ciele zväzu, získavať nových členov a podporovať podujatia
organizované zväzom.
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4.4. Členstvo vo zväze zaniká:
a) vystúpením,
b) neplatením členských príspevkov,
c) vylúčením,
d) úmrtím člena.

5.

Zväzové orgány

5.1. Zväzovými orgánmi sú:
a) zhromaždenie členov (ďalej zhromaždenie)
b) predsedníctvo zväzu (ďalej predsedníctvo)
c) revízna komisia
Zväz môže ďalej podľa potreby vytvárať odborné komisie.
5.2. Zhromaždenie je najvyšším orgánom zväzu. Schádza sa podľa potreby, najmenej však
jedenkrát ročne. Zhromaždenie zvoláva predsedníctvo zverejnením vhodným spôsobom.
5.3. Zhromaždenie:
a) schvaľuje:
1. stanovy zväzu,
2. výšku zápisného a členského príspevku,
3. zásady hospodárenia zväzu,
4. plán činnosti zväzu a rozpočet
5. správu o činnosti zväzu,
6. správu revíznej komisie o hospodárení zväzu,
b) volí a odvoláva členov predsedníctva a revíznej komisie,
c) prerokúva odborné otázky činnosti zväzu.
5.4. Zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná aspoň jedna pätina jeho členov. Ak
sa nezíde v určenú hodinu tento počet členov, majú prítomní členovia po uplynutí
ďaľšej polhodiny právo rokovať a uznášať sa. Uznesenie zhromaždenia je právoplatné,
ak preň hlasovala najmenej polovica prítomných členov.
5.5. Predsedníctvo je najvyšším štatutárnym, správnym a výkonným orgánom zväzu. Má
najmenej troch a najviac sedem členov a dvoch náhradníkov. Náhradníci sa ujímajú
funkcie riadneho člena na základe rozhodnutia predsedníctva. Predsedníctvo sa skladá
z predsedu, dvoch podpredsedov, tajomníka a členov.
5.6. Funkčné obdobie predsedníctva je tri roky. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby,
najmenej však dvakrát v roku. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná
najmenej polovica jeho členov. Uznesenie predsedníctva je právoplatné, ak preň
hlasovala najmenej polovica všetkých jeho členov.
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5.7. Predsedníctvo :
a) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a poveruje svojich členov ďaľších
funkcií podľa bodu 5.5.,
b) plní úlohy, uložené mu zhromaždením,
c) rozhoduje o veciach, ktoré nie sú vyhradené zhromaždeniu,
d) podáva zhromaždeniu správu o svojej činnosti.
5.8. Revízna komisia má právo kontrolovať všetku činnosť zväzu, najmä hospodárenie s
majetkom zväzu. Je trojčlenná, jej funkčné obdobie je tri roky.
5.9. Revízna komisia :
a) volí zo svojich členov predsedu,
b) má právo zúčastňovať sa na rokovaní všetkých zväzových orgánov,
c) má právo nahliadnuť do všetkých materiálov a písomností, týkajúcich sa zväzu,
d) podáva zhromaždeniu správu a osvojej činnosti a o hospodárení zväzu.
5.10. Odborné komisie sú
predsedníctvo.

6.

pomocné

orgány zväzu.

Podľa potreby ich vytvára a ruší

Hospodárenie zväzu

6.1. Zväz je samostatne hospodáriacou jednotkou.
6.2. Hospodárenie zväzu sa riadi :
a) všeobecne právnymi predpismi,
b) zásadami hospodárenia zväzu,
c) rozpočtom.
6.3. Finančné príspevky získava zväz :
a) zápisnými a členskými príspevkami,
b) vydavateľskou a konzultačnou činnosťou
c) príspevkami a darmi.

7.

Zánik zväzu

7.1. V prípade zániku zväzu rozhoduje o vysporiadaní majetku zhromaždenie.

